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چکیده

دوراهی اجتماعی موقعیتی است که اکثر افراد در زندگی اجتماعی خود با آن مواجه می شووند،
به این معنی که می باید بین نفع فردی و کوتاه مود و منوافع جمعوی و بلنود مود  ،یکوی را
برگزینند .این موقعیت ها عالوه بر زمان تعامل فرد با دیگر اعضای جامعه ،در زندگی خانوادگی و
در تعامال اعضای خانواده با یکودیگر نیوز موجوود مویباشوند .گگوونگی رفتوار افوراد در ایون
موقعیتها تحت تأثیر عوامل و انگیزههای خاصی میباشد که با توجه به آنهوا افوراد بوین نفوع
فردی یا جمعی ،به انتخاب می پردازند .در پژوهش حاضر جهت مطالعه جهت گیریهوای زنوان
در رابطه با موقعیتهای دوراهی ،با توجه به تجربه زیسته زنان شوالل در رابطوه بوا اموور موالی
خانواده ،پنج موقعیت دوراهی براساس سناریوسوازی نروری اراحوی شودند .گوارگوب نروری
پژوهش ،ترکیبی از نرریة اخالقمراقبت گلیگان ،نقش هوای اجتمواعی ایگلوی ،نرریوة انتخواب
عقالنی اجتماعی و نرریةبازی می باشد .بوا اسوتفاده از روپ پیموایش و از اریوو نمونوهگیوری
خوشهای گندمرحلهای ،پرسش نامهای در اختیار  ۲۷۵نفر از زنان شالل شهرداری تهران ،قورار
داده شد .جهت تحلیل دادهها از آزمونهای همبستگی اسپیرمن و آزمون رگرسیون لوجسوتی
گندوجهی استفاده شد .یافتهها نشان دادنود متغیرهوای مسوتقل پوژوهش کوه عبوار انود از
جامعه پذیری جنسیتی ،اخالق مراقبت ،آگاهی از انترارا نقش و جمعگرایی رابطة معناداری بوا
رفتار افراد مورد مطالعه ،در موقعیت دوراهی اجتماعی مدنرر داشتهاند.

واژگان کلیدی

کلیشههای جنسیتی ،اخالق مراقبت ،جمعگرایی ،دوراهیاجتماعی ،انتخاب عقالنی
* نویسنده مسئول
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مقدمه
دوراهی اجتماعی موقعیتی است که اکثر افراد در زندگی اجتماعی خود با آن مواجه میی
شوند ،به این معنی که می باید بین نفع فردی و کوتاه مدت و منافع جمعی و بلند مدت،
یکی را برگزینند .این موقعیت ها عالوه بر زمان تعامل فرد با دیگیر اعایای جامعیه ،در
زندگی خانوادگی و در تعامالت اعاای خانواده با یکدیگر نیز موجود میباشند .اشتغال
و کسب درآمد ،دستیابی به تحصیالت بیشتر ،نحوة گذراندن اوقات فراغیت ،اسیتفادة
شخصی از درآمدهای حاصل از اشتغال و ...بسیاری از میواردی هسیتند کیه چگیونگی
پرداختن به آن ها ،زوجین را برسر دوراهی انتخاب نفع فردی و نفع جمعی قرار می دهد.
یکی از امور مهم در این زمینه ،معیشت خانواده است که نقش اساسی در تداوم و بقیای
حیات خانواده دارد .دست یابی به اهداف اقتصیادی خیانواده ،در گیرو همکیاری همی
اعاای خانواده است .امروزه زنان نیز با اشیتغال خیود در تودیید منیابع میادی خیانواده
مشارکت نموده و نقش به سزایی در پیش برد اهداف معیشیتی خیانواده ایفیا مییکننید.
دیکن اختالفات اقتصادی یکی از دالیل اصلی بروز مشاجرات و عدم رضایت از زندگی
است .به عنوان مثیال نتیایت تحقییا ریاهری  )1۳۹1نشیان داده اسیت کیه اختالفیات
اقتصادی زندگی زناشویی در میان زنان شاغل بیشتر از زنان غیرشاغل میباشد راهری،
 .)1۳۹1اکثر این اختالفات در زمین استقالل مادی هرکیدام از زوجیین و تقسییم میال و
اموال و هزینه کردن داراییها در خانواده می باشد .هنرپروران و قادری نییز  )1۳۹۰در
تحقیا خود در شیراز پس از مقایس تعارضات زناشویی زنان شیاغل و خانیهدار نشیان
دادهاند که زنان شاغل در خرده مقیاس جدا کردن امور مادی از یکدیگر دارای تعارضات
بیشتری هستند هنرپروران و قادری )1۰۳ :1۳۹۰ ،به این معنا که اکثر مشیاجرات آنهیا
با همسرانشان ،مربوط به چگونه خرج کردن درآمدهایشان است چرا که زنان با اشتغال
خود به استقالل مادی دست یافته و می خواهند این استقالل را حفظ کنند کیه در برخیی
موارد ،حفظ این استقالل آنها را دچار تعارض میکند همان.)11۸ ،
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بیان مسئله
امروزه همراه با تحوالت فرهنگی و اجتماعی وسیع و تأثیرپذیری نهیاد خیانواده از ایین
تحوالت ،شیوه های متعارف تعامل اعاای خانواده بهوییهه زوجیین نییز دسیت خیو
تغییر قرار گرفته است .افزایش تحصیالت ،افزایش استفاده ازرسانه هیای نیوین ازجملیه
اینترنت وماهواره و نیز دست رسی به ارالعات گسترده ،اشتغال زنان ،آزادی های نسبی،
حا انتخاب ،تغییر شیوةزندگی و ...خانواده را با مسائل جدیدی از جمله تایاد منیافع
فردی و جمعی ،روبهرو ساخته است که غلبه بر ایین میوارد ،تغیییر ادگوهیای هنیی و
بازنگری در شیوه های رفتاری و برابری روابط اعایای خیانواده را مییرلبید .در سیای
روابط برابر ،در موقعیت هایی موسوم به دوراهی اجتماعی در خانواده ،همییاری متقابیل
اعاا با یکدیگر ،سبب کاهش هزینههای ناشی از تعارضات صورت گرفته ،مییشیود و
هیچ یک از اعاای خانواده ،دچار زیان نخواهد شید و نهایتیات تیداوم و بقیای خیانواده،
تامین خواهد شد.
یکی از تغییرات بزرگ در نهاد خانواده ،به هم خیوردن نایام سینتی اشیتغال و نیان
آوری مردان و خانهداری زنان است .امروزه زنان نیز با اشتغال خود در تودید منابع میادی
خانواده مشارکت نموده و نقش به سزایی در پیش بیرد اهیداف معیشیتی خیانواده ایفیا
می کنند .دیکن مشاهدات صورت گرفته در زندگی روزمرة زنان شاغل متاهل و همچنین
مصاحبههای اکتشافی صورت گرفته با آنها نشان دادهاند که اختالفات اقتصادی یکی از
دالیل اصلی بروز مشاجرات و عدم رضایت از زنیدگی اسیت .اکثیر ایین اختالفیات در
زمین استقالل مادی هرکدام از زوجین و تقسیم مال و اموال و هزینه کردن داراییهیا در
خانواده می باشد .چگونگی به اشتراک نهادن منابع و تودیدات مادی خانواده بین زوجیین
وعدم رضایت از میزان سهیم بودن در استفاده از این منابع ،متناسب با میزان شیراکت در
تودید آن ،یکی از دالیل نارضایتی و بروز اختالفات خانوادگی است .ایین امیر در میورد
زنان مشهودتر است .خصوصات زمانی که هدف زنان از اشتغال دسیت ییابی بیه ارضیای
نیازهای روحی و روانی ،خودکفایی و بیان اجتماعی است نه صرفات وسیلهای جهت رفیع
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نیازهای معیشتی خانواده .به این معنا که اکثر مشاجرات آنها با همسرانشان ،مربیوط بیه
چگونه خرج کردن درآمدهایشان است چرا که زنان با اشتغال خیود بیه اسیتقالل میادی
دست یافته و می خواهند این استقالل را حفیظ کننید کیه دربرخیی میوارد ،حفیظ ایین
استقالل آنها را دچار تعارض میسازد .در این زمینیه آزادی عمیل بیرای پیرداختن بیه
عالیا وخواستههای مادی ،منافع فردی زنیان را در روییارویی بیا منیافع خیانواده قیرار
میدهد.
زنان شاغل متاهل ،در رابطه با اشتغال خود و امور مترتب با آن گذشته از آن کیه بیا
انواع تعارضات بین نقش جدید و انتاارات سنتی خواسته شده از آنها روبهرو خواهند
شد با تعارضات ناشی از تفاوت بین انتااراتشان از نتایت اشتغال خیود همچیون دسیت
یابی به استقالل ،مادکیت ،آزادی و قدرت عمل و پیامدهای ناخواسته حاصل از اشیتغال
و کسب درآمد و حاورشان در عرص تودید مادی خانواده نیز روبهرو میگردند .به ایین
معنا که بخش اعام درآمد به دست آمده از اشتغال زنان خیرج امیور معیشیتی خیانواده
شده و نه تنها مانند درآمد همسرانشان تبدیل به انواع مادکیتهیا و دارایییهیا همچیون
خانه ،ماشین ،زمین و ...نمی شود ،بلکه زمین عدم مشارکت کمتر همسرانشیان در امیور
مادی خانواده را نیز فراهم میآورد و نهایتات عدم تعادل در همکاریهای اقتصادی خانواده
به سود همسرانشان را در پی خواهد داشت .بسیاری از محققان و پهوهشیگرانی کیه بیه
مطادعه و شناسایی عوامل اثرگذار بر جهتگیریهیای فیردی ییا جمعیی افیراد و رفتیار
همیارانه یا غیر همیاران آنها ،پرداختهاند ،به نقش جنسیت به عنوان عیاملی اثرگیذار در

این موقعیت ها اشاره کرده اند ون ووگت ،۲۰۰۹،1ایگلی .)۲۰۰۹ ،۲دراین میان ،بیه نایر
می رسد نقش کلیشه های جنسیتی دراین خصوص برجسته می باشید چیرا کیه افیراد از
رریا جامعهپذیری با ناامهای معنایی و ارز ها و هنجارهای جامعه آشنا میشوند .در
این راستا جامعهپذیریجنسیتی به رورخاص ،از رریا ایجاد کلیشهها و ایدئودوژیهیای
جنسیتی ،بر ایجاد ساختمان هنی و رفتارهای ناشی ازآن تأثیر میگذارد بیهگونیهای کیه
Van Vugt
Eagly
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منجر به ایجاد نگر ها و کنشهیا و جایگیاههیای خاصیی بیرای هرییک از دو جینس
می شود و میتواند رفتارهای متفاوت زوجین در موقعیتهای دوراهیی ایجیاد شیده در
خانواده ،بهویهه موقعیتهای مربوط به امور اقتصادی را در پی داشته باشد خصوصات کیه
بسیاری از کلیشه ها و هنجارهای جنسیتی ،رفتار مبتنی بر فداکاری و از خود گذشتگی و
توجه به نیازهای دیگران را از زنان میرلبند .جهت گیری جمعیی و همکیاری زنیان در
موقعیتهای دوراهی میتواند پاسخی ناخودآگاه به این باورهای جنسیتی باشد درحیادی
که این رفتارها با کلیشههای جنسیتی مردانه هماهنگی ندارند ،میتوانند سبب ایجاد عدم
تعادل بهین همکاری در خانواده شوند و نهایتات زمین نارضایتی دررابطه با همکاریهیای
اقتصادی در خیانواده را بیرای زنیان فیراهم آورنید .از آنجاکیه جامعیهپیذیریجنسییتی
زمینهساز ایجاد نابرابریهیای جنسییتی و جیای گییری افیراد در موقعییتهیای نیابرابر
میباشد ،با مطادع تأثیرات این موضوع بر نحوة جهتگیریهای افراد در موقعییتهیای
تااد منافع فردی و جمعی در امور زندگی روزانه مانند مسائل اقتصادی خانواده ،زمینی
شناخت بهتر علل نامحسیوس نارضیایتی هیا و اختالفیات ایجیاد شیده درپیی آن درون
خانواده فراهم میشود .هرچند ،اندیشمندان اجتماعی ،خانواده را با پیونیدهای نزدییک،
صمیمانه و شخصی ،عالق صمیمانه به رفاه یک دیگر ،همکاری و اعتماد متقابل تعریف
کردهاند کوئن ،)1۰۳ :1۳۸۶ ،ودی در گفتگوهای روزمره و پهوهشهای غیررسیمی بیر
وجود موقعیت های دوراهی و تااد منیافع در خیانواده خصوصیات در رابطیه بیا مسیائل
اقتصادی ،فراوان اشاره میشود ،دیکن عدم وجود پهوهشی علمی -تجربی و نااممند در
این زمینه ،نشاندهندة اهمیت انجام چنین تحقیقی میباشید .همچنیین بیا مطادعیه تیأثیر
ساختارهای کالن جامعه مانند ناام فرهنگی که ایجاد کنندة ارز هیا و باورهیای افیراد
می باشد ،بر زندگی روزانه و شیوه هیای بازتودییدآن ،امکیان شیناخت بهتیر تأثیرپیذیری
سطوح خرد و کالن از یکدیگر فراهم می شود که این امر به نوبه خیود زمینی شیناخت
حوزههایی که نیازمند سیاستگذاری و آموز

میباشند را فراهم مییکنید .بنیابراین بیا

توجه بیه مباحیم مطیرح شیده ،در پیهوهش حاضیر ،سیعی بیر ایین اسیت کیه انیواع
استراتهیهای به کارگرفته شده توسط زنان شاغل و همسرانشان ،در موقعییت دوراهیی
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اجتماعی در رابطه با امور اقتصادی خانواده ،در قادب ناری بازی ،بررسی شود و مییزان
تأثیرپذیری انتخاب این استراتهیها و جهتگیریها ،از کلیشهها و ارز ها و باورهیای
جنسیتی مشخص شود .پهوهش حاضر درصدد پاسی گیویی بیه ایین سیواالت اسیت:
ترجیحات رفتاری و استراتهیهای بیه کیار گرفتیه شیده توسیط زنیان میورد مطادعیه و
همسرانشان ،در موقعیت های دوراهی اجتماعی در خانواده چیست؟ پذیر

کلیشههیای

جنسیتی و درک زنان مورد مطادعه از جایگاه و موقعیت خود در خانواده ،چه تأثیری بیر
ترجیحات رفتاری آنهیا در موقعییتهیای دوراهیی اجتمیاعی دارد؟ عوامیل میرثر بیر
ترجیحات رفتاری زنان مورد مطادعه در موقعیتهای دوراهی اجتماعی چیست؟

مبانی و چارچوب نظری تحقیق
بسیاری از محققیان و پهوهشیگرانی کیه بیه مطادعیه و شناسیایی عوامیل اثیر گیذار بیر
جهتگیری های فردی یا جمعی افراد و رفتار همیارانه یا غیر همیاران آنها ،پرداختهاند،
به نقش جنسیت به عنوان عاملی اثرگذار در این موقعیتها اشاره کردهاند ون ووگیت،
 ،۲۰۰۹ایگلی .)۲۰۰۹ ،یافتیههیای پیهوهش حسیین میرزاییی  ،)1۳۸۵کیه بیه بررسیی
جامعهشناختی فردگرایی ساکنین شهر تهران اختصاص دارد نشان دادهاند زنان جمعگیرا

تر از مردان هستند میرزایی .)1۳۸۵ ،بادییت 1و ون وگیت  ،)۲۰11نییز بیرای بررسیی

رابط جنسیت و همکاری در موقعیت هیای دوراهییاجتمیاعی در تحقییا خیود نشیان
دادهاند در گروه هایی که متشکل از ترکیبی از زنان و مردان بود ،میزان همکاری زنان بیه
مراتب بیشتر از مردان است .این پیهوهش بیا توجیه بیه نارییات تکیاملی و فرهنگیی-
اجتماعی تأثیر جنسیت بر همکاری را ناشی از روند تکیاملی متفیاوت زنیان و میردان و
همچنین تأثیر ساختارهای اجتمیاعی میی دانید بادییت و وون وگیت .)۲۰11 ،رومیانو

۲

 )۲۰۰۷با هدف شناخت رابط بین نهاد ،جنسیت و میزان همکاری در دوراهیاجتماعی
با تأکید بر دوراهیزندانی ،به مطادعه ای با دو رو

کمی بیا اسیتفاده از پرسیش نامیه و
Balliet
Romano
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آزمایش پرداخت و با استفاده از ناری بازی و ناریات فرهنگی -اجتماعی نشان داد کیه
در گروه های غیرهمسان از نار جنسیتی و نهادی میزان همکیاری گیروه اقلییت یعنیی
زنان و سیاه پوستان بیشتر است .بخش کمی این پهوهش هم که دادههیای آن از ررییا
پرسشنامه ،جمع آوری شده بودند ،رابط قوی بین جنسیت و مییزان همکیاری را تأییید
کرد رومانو.)۲۰۰۷ ،
ناریاتی که در زمین تفاوتهای جنسیتی در رابطیه بیا جهیتگییریهیای فیردی و
جمعی افراد در مواجهه با موقعیتهای دوراهی اجتماعی مطرح میباشند عمدتاْ متشکل
از ناریات تکاملی و ناریات اجتماعی-فرهنگی هستند .مطابا بیا نارییههیای تکیاملی،
اجداد زنان و مردان امروزی ،صرف نار از جنسیت هردو در تطیابا بیا محییط ربیعیی،
دارای مشکالت مشابه بودند مانند پیدا کردن غذا و سرپناه .ودی رو

مواجی آنهیا بیا

این مشکالت متفاوت بوده است که به کارگیری این راهبردهای متفاوت توسط آنها در
رول زمان در اثر فرایندهای انتخاب ربیعی سبب تمایز صفات جسیمی و روانیی آنهیا
شده است .بنابراین صفاتی که از این رریا به رور ربیعی انتخاب مییشیوند ،مینعکس
کنندة استراتهی های آنها در برخورد با چادش های محیط ربیعی برای بقا میباشید ون
ووگت .)۸۸۳ :۲۰11 ،مطابا با این دیدگاه تفاوت رفتار زنان و میردان در همکیاری بیا
دیگران محصول فرایندهای تکاملی آن ها در برخورد با محییط اسیت کیه بیرای میردان
رقابت و برای زنان ،تعامل با دیگران را در پی داشته است همان .)۸۸۶ ،سیمپسیون 1و

ون ووگت ،تفاوت همکاری زنان و مردان در دوراهیهیای اجتمیاعی را ،بیا اسیتفاده از

مفاهیم موجود در بازی دوراهی زندانی ،مربوط به به کارگیری اسیتراتهی حیرص ۲و آز

توسط مردان و استراتهی ترس ،۳توسط زنان در این موقعیتها میدانند و بیا اسیتناد بیه
دیدگاه های تکاملی ،به کارگیری استراتهی هیای حیرص و آز و تیرس را بیه رونیدهای

تکاملی زنان و مردان نسبت میدهند سیمپسیون .)۲۰۰۹ ،از نایر سیمپسیون ،رفتیار در
دوراهی های اجتماعی ،مبتنی بر دو جزء حرص و آز و ترس است .حرص و آز مربیوط
1
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به وسوسهای است که استفاده از همکاری دیگران را در پی دارد .جزء تیرس ،از سیوی
دیگر ،نشاندهندة عکسادعملی است که باعم میشود فرد را به این سبب که همکیاری
او ممکن است موجب سوءاستفادة دیگیری شیود ،از همکیاری بیاز مییدارد .بیه ریور
خالصه ،جزء حرص و آز مربوط به اعتماد به نفیس اسیت ،در حیادی کیه جیزء تیرس
مربوط به اعتماد به دیگری است .هر دو جزء میتواند برای عدم همکاری ایجاد انگیزه
کند ،اما به دالیل مختلف .کسی که به جزء حرص و آز پاس میدهد میپرسد :با توجیه
به بهترین حادت همکاری دیگر) ،پاس من باید چگونه باشد؟ در حادی که فیردی کیه
به جزء ترس پاس میدهد مییپرسید :بیا توجیه بیه بیدترین سیناریو عیدم همکیاری
دیگری) ،پاس من چگونه باید باشد؟ سیمپسیون .)۲۰۰۳ ،از نایر سیمپسیون ،زنیان و
مردان ،هردو برای عدم همکاری دارای انگیزه هستند ودی این عدمهمکاری برای میردان
ناشی از استفاده از جزء آز و برای زنان ،ناشی از استفاده از جیزء تیرس اسیت .در ریی
تکامل انسان ،مردان و زنان با مشکالت مختلف تطبیقی به ویهه در زمینه سرمایهگیذاری
برای انتخاب جفت مناسب ،مواجه بودهاند تریورس .)1۹۷۲ ،1با اشیاره بیه تفیاوت در

رفتار اجتماعی جنس امروزی ،مانند هر پستاندار دیگر ،زن انسان به رور معمول مقیدار
زیادی از وقت و انرژی خود را به پرور

فرزندان اختصاص میداده است و بنیابراین

برای انتخاب جفت باید دقت بسیاری بهکار میبردهاست .بنابراین زنان ،برای دقیت در
انتخاب همکاران به مناور جلوگیری از بهرهبرداری در تعامالت اجتماعی ،به خصیوص
با غریبهها تکامل یافتهاند .از سوی دیگر ،انتخیاب جفیت مناسیب بیرای میردان ،باعیم
تشدید رقابت جنسی در آنها  ،بوده است که اثر آن در ورزیدگی اندام و یا موفقیت در
باروری ،نمود یافته است .به عنوان مثال ،برخی از مردان فرصتهای جفتگیری زیادی
به دست میآوردند در حادی که برخی اصالْ از چنین شانسی برخوردار نمیشدند .این
امر منجر به مکانیسم روانی شده است که ،ریسکپذیری و رفتارهای رقیابتی در میردان
تودید میکند که از ایین ررییا بتواننید کیفییت و غنیای خیود را بیه نمیایش بگذارنید
سیمپسون .)۲۰۰۹ ،بنابراین ،مردان نسیبت بیه زنیان ،بیرای ییک اسیتراتهی بیازی "در
Trivers
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معرض خطر" با عواقب باال برای جیذب جفیت بیرای رییف گسیتردهای از رفتارهیای
اجتماعی تکامل یافتهاند همان .)۹۸ ،مطابا با نار سیمپسون ،هنگامی که تفاوت جینس
در پاس به دوراهیهای اجتماعی اعمال میشود ،رفتار زنان و مردان در پاس به خطیر
و رقابت نشان میدهد که در تعامل بین جنس ها ،هردو جزء حرص و آز و ترس وجود
دارد ودی برای جلوگیری از سوء استفاده ،زنان به شیدت ،بیه جیزء تیرس در دوراهیی
اجتماعی پاس میدهند و مردان ،از سوی دیگر ،به جزء حرص و آز.
دیدگاه های اجتماعی ،فرهنگی از تفاوت تجربییات اجتمیاعی زنیان و میردان ،بیرای
توضیح تفاوت رفتار آن ها در موقعیتهای دوراهی ،استفاده مییکننید .رومیانو:۲۰۰۷ ،
 .)۲۹بر اساس این دیدگاه ،ویهگیهای ساختاری جامعه سبب توزیع مختلیف میردان و
زنان در نقشهای اجتماعی خاص ،می شوند .به عنیوان مثیال ،چیون میردان ،بیه ریور
متوسط ،از دحاظ جسمی نیرومندتر و سریعترند و زنان مجبیور بیه تحمیل هزینیههیای
بارداری و مراقبت از کودکان هستند ،بنابراین آنها در رول تاری در نقشهای اجتماعی
متفاوتی قرار گرفتهاند .با قرار گرفتن همیشگی در این نقشهیا ،زنیان و میردان جهیت
انجام نقشهای اجتماعی خود دارای مهارتهای مختلفی شدهانید کیه انتایارات نقشیی
مرتبط با جنسیت آنها را موجب شده است .فرضاْ ،از زنیان انتایار مییرود ،بیه ایفیای
نقشهای خانگی پرداخته ییا در نقیش هیای شیغلی کیه نیازمنید داشیتن مقیدار زییادی
مهییارتهییای ارتبییاری بییین فییردی اسییت قییرار بگیرنیید .بییر اییین اسییاس ،زنییان در
جهتگیریهای اجتماعی ،کمتیر خودخیواه میی باشیند و دارای احساسیات دوسیتانه و
همدالنه بیشتری هستند ایگلی ،۲۰۰۹ ،به نقل از ون ووگت و دیگران .)۸۸۳ :۲۰11 ،از
سوی دیگر ،مردان با قرار گرفتن در نقیشهیای اجتمیاعی کیه نیازمنید برخیورداری از
قدرت بودهاند ،مستقلتر ،قارع تیر ،قیوی تیر و غادیبتیر ،ادراک شیده انید .در نتیجی
برخورداری از جامعهپذیریهای مختلف ،زنان به توسع مهارتهیای ارتبیاری بیشیتر و
مردان به توسع مهارتهای عملیتر پرداختهاند .عالوه براین زنیان و میردان بیا تبیدیل
کلیشههای جنسیتی به خودانگاشتهایشان ،1رفتار خیود را مطیابا بیا ایین اسیتانداردها
selfregulate

1

16

مـطالعـات زنـان

سال  ،14شمارة  ،1بهار 1395

تنایم می کنند همان .)۸۸۳ ،در واقیع ،کلیشی میردان و زنیان ،زمینیهسیاز بسییاری از
تفاوتهای جنسی در رفتار اجتماعی ،بهویهه در زمینههایی که این کلیشیههیا نماییانتیر
هستند ،می باشد ایگلی و وود .)۲۰11 ،همکیاری در ییک دوراهیی اجتمیاعی ،بنیا بیه
تعریف ،وسیلهای برای اعیالم نگرانیی بیرای رفیاه دیگیران اسیت کیه بیه نیوعی ییک
جهتگیری جمعی میباشد ایگلی و اسیتفان .)1۹۸۴ ،در مقابیل،گرایش خودمدارانیه،1

شامل نگرانی برای از دست رفتن منافع خود ،در اثر رفتار دیگران است ،که باید به فیرار
بیشتر در دوراهیهای اجتماعی منجر شود کمپل و گیورمن .)1۹۹۳ ،از نایر کیارمنز و
ونالنگ ،شواهدی وجود دارد که نشان میدهد مردم با جهتگیری اجتماعی جمیعگیرا،
رفتارهای همکاری بیشتری در دوراهیهای اجتماعی ،نشان دادهاند کیارمنز و ونالنیگ،

 .)۲۰۰۴همچنین برای توضیح افزایش نرخ همکاری مییان زنیان ،جانیت دیور ۲پیس از
بررسی گروههای بازی تک جنس ،دریافت پسران متمایل به بازی هایی هستند که تقریبا
همیشه برنده و بازنده داشته باشد این بازیها با برخورداری از ویهگییهیایی همچیون

تجاوز و رقابت ،به گونهای موجب تقویت صفات مردانه مییشیود ،در مقابیل ،دختیران
متمایل به بازیهایی هستند که در آنها هدف نهایی ،پیروزی بیا تکییه بیر ارتباریات و
همکاری با دیگران است نه با تکیه بر مهارتهای فردی که به تنهیایی بیهدسیت آمیده
باشد مانند رناب پر  ،دیدی ،رقص و آواز) دور .)1۶ :1۹۷۸ ،انتاار می رود زنان در
دوراهی های اجتماعی ،همکاری بیشتری از مردان داشته باشند ،زیرا ایین همکیاری ،بیا

کلیشههای جنسیتی آنان ،بسیار سازگار است .عالوه بر این ،ربا نار ایگلیی ،۳زنیان از
این انتاارات در دوراهی های اجتماعی آگاه هستند .بنابراین ممکن اسیت ایین آگیاهی
زمینهای برای تنایم رفتار مردان و زنان بر اساس همان انتاارات شود ایگلی.)۲۰۰۹ ،

از نار «سیمپسون» و «ون وگت» ،یک دوراهی موقعیتی است که در آن تعارضی بین
خواستههای فردی و خواستههای جمعی ،رخ میدهد سیمپسیون و ون وگیت.)1۹۹۹ :
یک دوراهی موقعیتی است که یک کنشگر میتواند با آن روبه روشود وادبتیه بیه دسیت
1
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آوردن نفع بیاالتر درآن او را بیا انتخیاب نسیبتاْ دشیواری روبیه رو مییکنید .یعنیی بیا
دوراهیای که یک ررف آن نفع آنی است و ررف دیگر نفع درازمدت .دنبال کردن نفع
آنی میتواند هزینهها و زیانهایی برای فرد به دنبال داشته باشد و از نفع درازمیدت وی
بکاهد .اما این ویهگی اتی دوراهی است که فرد را با یک وضع دشوار و مخمصه روبه
رو می کند که هریک از دو انتخاب برای او مزایا و مااری دارد و به راحتی نمیتوانید
یکی از این دو را انتخاب کند .درنهایت دوراهیی اجتمیاعی ،میوقعیتی اسیت کیه درآن
هرکنشگر عاو یک گروه یا جامعه ،درآن موقعیت با دوگزینه روبهرو اسیت و یکیی از
دو گزینه را تقریبات اجباری) باید انتخاب کند .غیرهمیارانه کیه جسیتجوی نفیع فیردی
است) و همیارانه که جستجوی نفع جمعی یا جستجوی نفع فردی از رریا نفع جمعیی
است جوادی یگانه 1۳۵ :1۳۸۷،و  .)1۴۸بنابراین رفتار در دوراهی اجتماعی به گزینش
یکی از این دو گزینه و اقیدام بیه عمیل مطیابا بیا آن اشیاره دارد .دوراهیی اجتمیاعی
موقعیتی است که اکثر افراد در زنیدگی اجتمیاعی خیود بیا آن مواجیه مییباشیند ،ایین
موقعیت ها عالوه بر زمان تعامل فرد با دیگر اعایای جامعیه ،در زنیدگی خیانوادگی و
هنگام تعامل با اعاای خانواده نیز موجیود مییباشیند .چگیونگی رفتیار افیراد در ایین
موقعیتها تحت تأثیر عوامل و انگیزههای خاصی میباشد که با توجه به آنها افراد بیین
نفع فردی یا جمعی ،یکی را برمیگزینند .همیانگونیه کیه پیهوهشهیای پیشیین نشیان
دادهاند ،جنسیت یکی از این عوامل است .در این تحقیا ،جهیت تبییین مکانیسیم تیأثیر
جنسییت بییر رفتیار در اییین موقعییتهییا ،تلفیقیی از ناریییات روانشناسییاجتمییاعی و
جامعهشناسی به کار گرفته شده است که ناری اخالق مراقبت گلیگان ،اشاره به رویکرد
نخست و ناری نقش های اجتماعی ایگلی ،ناری انتخیاب عقالنیی اجتمیاعی و ناریی
بازی که برگرفته از آن است ،مطابا با رویکرد دوم است و به شرح زیر میباشد:
مطابا با ناری انتخاب عقالنی اجتماعی ،اشخاص در تصمیمگیریهای خود ،عالوه
بر منفعت مادی ،معتقدات و ارز های خود ،مانند انصاف ،حاشناسی و نوعدوسیتی را
نیز دخادت می دهند دیتل .)1۰1-۹۸ :1۳۷۳ ،در ناری انتخاب عقالنیی ،مجموعیهای از
عوامل ،از جمله ،عوامل مربوط به ساختها ،عوامل شناختی ،عوامل ارزشی و هنجیاری
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و ...عقالنیییت کیینشگییران را بییا محییدودیت ،مواجییه میییسییازد .در اییین زمینییه،
جامعهپذیری جنسیتی به عنوان عاملی هنجاری ،در نار گرفته شده است .ناری بازی نیز
ناریهای برگرفتیه از رویکیرد انتخیاب عقالنیی اسیت .در ایین نارییه مییان عقالنییت
پارامتریک و عقالنیت استراتهیک تفاوت گذاشته میشود .در عقالنیت پارامتریک ،فیرد
بهدنبال بهترین شقوق ممکن است و انتخابها و رفتارهای سایر افیراد ،تأثیرچنیدانی در
انتخاب او نخواهد گذاشت ،اما در عقالنیت استراتهیک ،تصمیم فرد مبتنی بر تصمیمات
کنشگران و بازیگران دیگر اسیت .ایین شیا از عقالنییت ،بیشیتر در زنیدگی اجتمیاعی
کارآیی دارد دیتل .)۸1 :1۳۷۳ ،در ناری بازی کالسییک ،مجموعیهای کنشیگر ،اعیم از
فردی و جمعی ،تحت مجموعهای از قواعد معلوم ،هریک با مجموعیهای از گزینیههیای
کنشی معین و نتایت مشخص یا محتمل ،جهت به حداکثر رسیاندن سیود ،بیه بیازی بیا
یکدیگر میپردازند .مفهوم عقالنیت دراین بازی ،محدود به عقالنیت ابیزاری فردگرایانیه
است و آن چیزی نیست جز به حداکثر رساندن سیود از سیوی بیازیگر چلبیی:1۳۸1 ،
 .)۳۸بازی ها بر مبنای نتیج آن برای ررفین بر دو قسم است .سر جمع صفر وسرجمع
ناصفر .در بازی سرجمع صفر ،برد یک بازیگر درست برابر است با باخت بازیگر دیگیر
که در این صورت ،سرجمع برد و باخت دو ررف برابر صفر می شود .در بازی سرجمع
ناصفر ،مجموع برد و باخت ها صفر نیست ،بلکه مثبت یا منفی است .بسیاری از محققان
ناری یادگیری اجتماعی ،مانند کارول گیلیگان روی تفیاوت در رشید اخالقیی زنیان و
مردان که موجب تفاوت در تصمیمگیریهای آنها در موقعیتهای دوراهی بین انتخاب
نغع فردی یا منافع دیگران می شود ،کار کردهاند رومانو .)۲۹ :۲۰۰۷ ،اخالق مراقبیت
نوعی از اخالقیات است که مبتنی بر فداکاری ،نوعدوسیتی ،رابطیه بیا دیگیران و حفیظ
عالیا و منافع دیگران است .اخالق مراقبت بر اهمیت رابط متقابل بیا دیگیر انسیانهیا
تأکید دارد و می خواهد که اصول اخالقی با توجه به تأثیر آن ها بر زندگی دیگران ،معنیا
شوند گلیگان .)1۹۸۲ ،مطابا با ناری گیلیگان ،پسران آموز

داده شدهاند کیه ییک "

نمایش عدادت گونه" از اخالق ارائه دهند که بر قواعد رسمی و حقوق افراد تحیت آن

قوانین ،مبتنی است .در حادی که دختران به اجرای قواعد اخالقیی بیا رویکیرد مراقبیت
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تمایل دارند که بر همبستگی و نفع جامعه و روابط نزدیک تأکید دارد گلیکیان:1۹۸۲ ،
 .)۸۶گلیگان میگوید مردان روابط خود با دیگیران را قسیمتی از ییک سلسیله مراتیب
میبینند که در آن عدهای قدرت و نفو بیشتری نسبت به دیگران دارند .برعکس ،زنیان
در روابط خود با دیگران ،خود را در پیوند با شبک ارتباری مهمی میبینند .آنها زندگی
را وابسته به روابط و در قادب عملکردهای مراقبتی و ددبستگی و نه قراردادهای تیوافقی
مینگرند .برای زنان اخالق ،قواعدمدار و متکی بر حقوق نیست بلکیه بیر روابیط بیین
فردی ،همدردی ،مهرورزی و ترحم استوار اسیت گلیگیان .)1۹۸۲ ،زنیان در زنیدگی
مردان به رور سنتی در جایگاه مراقبت کننده و یاور قرار دارند اما میردان کیه پیشیرفت
فردی برایشان تنها شکل موفقیت است ،به شایستگیهایی که دراین نوع وظایف بهدست
میآیند چندان بهایی نمیدهنید گلیگیان .)۶۸ :1۹۸۲ ،قایاوتهیای اخالقیی زنیان در
مقایسه با قااوتهای اخالقی مردان ،بیشتر با احساس همددی و ددسوزی همراه اسیت.
در نگاه زنان ،رفتار اخالقی ،رفتاری مبتنیی بیر مراقبیت کیردن اسیت .بیه همیین ددییل
استدالل های اخالقی بین زنان و مردان متفاوت است همان) .از نایر گلیگیان ،مفیاهیم
جنس و جنسیت از یکدیگر متمایزند و جنسیت ،سازهای فرهنگی و برساختی اجتماعی
است و اکتساب و ادراک مفاهیم اخالقی پیرو شیوههای جامعهپیذیری و هیمجهیت بیا
توسع کنشهای شناختی است .بر این اساس زمانیکه مردان و زنان بر سر دوراهیهای
اخالقی و اجتماعی قرار میگیرند ،به جهت برخورداری از اخالق متفاوت ،راهبردهیای
متفاوتی اتخا میکنند که ربا نار گلیکان باعم اتخا رویکرد جمعیی توسیط زنیان و
رویکرد فردی توسط مردان میشود رومانو .)۲۹ :۲۰۰۷ ،گلیگان ،وجود اخالق مراقبت
در زنان را ددیل جمعگرا بودن آنها میداند و در این رابطه ،معتقد اسیت کیه ،پسیران و
دختران تصورات هنی متفاوتی از خود دارند ،بنابراین پسرها در حادی بادغ می شوند که
نمیتوانند بیه رابطی عمیقیی بیا دیگیران بپردازنید و بیه آنهیا وابسیتگی پییدا کننید و
خودانگاشتی دارند که با استقالل ،تمایز ،رقابت جویی و جاه رلبی و برتری پیوند یافته و
آن ها را برای کار در بیرون از خانه آماده می کند .دختیران خیود را شیبیه بیه مادرانشیان
توصیف میکنند و در ارتباط نسبتات مداوم و مستمر با آنها قرار دارنید ،بنیابراین قابلییت
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باالیی برای وابستگی دارند و خودانگاشتی دارند که با وابستگی و ارتباط نمیود یافتیه و
تعریف شده و در جهت آمادگی برای ایفای نقش مادری است گلیگیان .)1۹۸۲ ،ربیا
نارگلیگان ،زن و مرد به قدرت نگاهی متفاوت دارند ،مردان قدرت را در دورافتادگی و
زنان در نزدیکی و صمیمیت می بینند یعنی ادراک زن از قدرت مبتنی بر روابط نزدییک
و صمیمی است ودی مردان بیشتر فردیت و اسیتقالل خیود را بیه عنیوان نمیاد قیدرت
میشناسند همان).
مطابا با ناریه نقشهای اجتماعی ایگلی ،زمانی که افراد در نقش خاصی قرار دارند
آگاهی از انتاارات آن نقش به معنای برخورداری افیراد از دانیش نسیبت بیه انتایارات
جامعه از آنها و عملکرد بر اساس همان دانش است مطابا با این تعریف ،رفتیار افیراد
در موقعیتهای دوراهی ،محصول آگاهی آنها از انتااراتی است کیه دیگیران از آنهیا
به جهت قرار گرفتن در نقشهای خاص ،دارند که این آگاهی بیه نوبی خیود محصیول
فرآیندهای جامعهپذیریست که از رریا پذیر

کلیشههای جنسیتی توسط افیراد ،رفتیار

خاصی را در موقعیت های گوناگون از زنان و مردان انتاار دارند .جامعهپذیریجنسییتی
عبارت است از تلقین و جای گیر کردن ارز ها و نقشهای جنسیتی درکودکان از بدو
تودد آبوت و واالس .)۳1۲ ،1۳۸۰،جامعهپذیرینقشهای جنسیتی ،کیه خیود نیوعی از
جامعه پذیری است ،به این معناست که چگونه دختران و پسیران ،امتیازهیا و رفتارهیای
مناسب از نار جنسیتی را کیه بیر نگیر

جنسییتی آنهیا اثیر مییگیذارد ،فیرا گیرنید

ویتاکر ،1۹۹۹،به نقل از هومین فر  .)۹۴ :1۳۸۲به رور کلی ،جامعهپذیریجنسییتی ،بیه
معنای شیوة پیدایش و درونی کردن تفاوت های فرهنگی و اجتماعی سفار

شیده ،در

رفتار مردان و زنان است استنلی و وایز ،۲۰۰۲ ،به نقل از رضایی« .)1۳۸۷ ،کلیشههیای
جنسیتی تصویر هنی یک نواخت و قادببندی شدهای از رفتارهای خیاص مربیوط بیه
زنان و مردان را ارائه می دهند بیدون آنکیه آزمیون شیده باشیند .براسیاس کلیشیههیای
جنسیتی زنان و مردان در جامعه دارای ویهگی های خاص ،رفتار خاص و حاالت روانی
خاص هستند و درنهایت قابلیت انجام دادن وظایف و کارهایی را دارند کیه بیهصیورت
معمول با یکدیگر متفاوت هسیتند» اعیزازی ،1۳۸۰ ،بیه نقیل از سیفیری و منصیوریان
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راوندی .)۴۵ :1۳۹۴ ،بر اساس نار ایگلی ،نمایش رفتارهای جمعگرای زنیان در درجی
اول باید متوجه به افراد نزدیک ،باشد ودی آنان این رفتار جمعیی را بیه غریبیه هیا نییز
تعمیم می دهند ایگلی و استفان .)1۹۸۴ ،از نار ایگلی ،جنس بیه عنیوان ییک سیاختار
اجتماعی میتواند برای هر دو فرد محدودیتزا باشید ودیی میردان و زنیان باتوجیه بیه
نقشهای جنسیتی خود ،به همکاری یا عدم همکاری در موقعییتهیای دوراهیی پاسی

میدهند رومانو  .)۳1 ،۲۰۰۷جمعگرایی 1مفهومی است که بر نوع تعامیل رفتیاری بیین
افراد ،گروهها و یا اقوام مختلف ارالق میشود که بر رفتیار گروهیی و تعامیل گروهیی
استوار است .جمعگرایی نقط مقابل فردگرایی میباشد .جمعگرایی بر جامعیه و گیروه
متمرکز میشود در حادی که فردگرایی بر فرد و خواستههای شخصیی او اسیتوار اسیت.
جمعگرایی بر اساس همین گروه گرا بودن ،خواستار کسب هویت از جمع و رفتار ربیا
ادگوهای از پیش تعیین شدة جمعی است و خودانگاشتهای گروهی ،خودانگاشتهای
فردی اعاا را به وجود میآورند .دو ربقه از خصوصییاتی کیه بیه مردانگیی و زنیانگی
مربییوط میییشییود بییه ترتیییب فردگرایییی و جمییع گرایییی هسییتند .فردگرایییی شییامل
جرأت ورزی ،کنترل و تسیلط داشیتن ،رفتیار تحکیم آمییز ،پرخاشیگری ،بلنیدپروازی،
سلطه گری ،برخورداری از قدرت ،استقالل ،اتکاء به خود ،اعتماد به نفس ،رقابت رلبیی
و جاه رلبی است .جمع گرایی شامل نگرانی در مورد رفاه و سیعادت دیگیران ،مراقبیت،
پییرور  ،تربیییت ،ابییراز عوارییف ،همییددی و یگییانگی ،مییددکاری و پشییتیبانی و از
خودگذشتگی و نوع دوستی است .فردگرایی معادل رفتار فردی و متمرکیز بیر تکیادیف
است .درحادی که جمع گرایی معادل رفتار گروهی مشترک و اجتماعی است .کالنینجیر،

تفاوت اصلی زنان و مردان را بر دو پیوستار فردیت ۲و پیوستگی ۳استوار میداند که یک
ررف این پیوستار ،فردیت است و در دیگرسو ،پیوستگی قرار دارد کالنینجیر.)1۹۶۶ ،
در مقایس جایگاه زنان و مردان بر روی این پیوستار ،مشاهده میشود که میردان بیشیتر
به سمت فردیت و زنان بیشتر به سمت پیوستگی گرایش مییابند و در واقع فاصله زنان
1

Collectivism
Individuality
3
Connectedness
2
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و مردان روی این پیوستار ،فاصلهای معنادار است .ایگلی در رابطه بیا جمیع گیرا بیودن
زنان و فردگرا بودن مردان ،بر این عقیده اسیت کیه ،جینس در توانیایی فیرد بیه انجیام
رفتاری خاص ،فیادنفسه تعیین کننده نمیباشد بلکه جنس یک فرد خاص بیه انتایاراتی
که هم خود فرد و هم دیگران در گروه از رفتار او دارند شکل می دهد ایگلیی.)۲۰۰۹ ،
این انتاارات با استنباط در مورد قابلیت و کفایت بر پایه مقام و جایگاه شکل نمی گیرد،
بلکه با نقش های جنسیتی اجتماعی متفاوت شکل می گیرد که رفتیار شخصیی میردان و
رفتار گروهی زنان را می رلبد .بنیابراین جینس بیه صیورت کلیشیه ای بیر رفتیار تیأثیر
میگذارد تا حدی که انتاارات دیگران و فرد خاص هماهنگ با هم و بیر اسیاس ریرح
واره جنسیتی میشود ایگلی و کاراو .)1۹۹1 ،در تحقیا حاضیر ،مطیابا بیا چیارچوب
ناری تحقیا ،فرضیات زیر مطرح می شوند.
به نار میرسد بین میزان پذیر

کلیشه ها و هنجارهای جنسیتی و اخیالق مراقبیت

رابطه وجود دارد.
به نار میرسد بین پذیر

کلیشههای جنسیتی و آگاهی از انتایارات نقیش ،رابطیه

وجود دارد.
به نار میرسد بین اخالق مراقبت و جمعگرایی رابطه وجود دارد.
به نار میرسد بین آگاهی از انتاارات نقش و جمعگرایی رابطه وجود دارد.
به نار میرسد بین پذیر

کلیشههای جنسیتی و جمعگرایی رابطه وجود دارد.

به نار میرسد بین جمعگرایی و رفتار در دوراهیاجتماعی رابطه وجود دارد.
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پیمایش 1و با استفاده از ابزار پرسیش نامیه

می باشد .جامع آماری این تحقیا زنان شاغل و متأهل شهرداری تهیران مییباشیند کیه
به صورت استخدام رسمی یا قراردادی در این سازمان مشغول بهکیار هسیتند و حیداقل
یکسال از زندگی مشترک آن ها گذشته است .در ایین مطادعیه ،رو

نمونیهگییری بیه

صورت خوشهای چند مرحلهای می باشد ،که در مرحلی اول ،محیدودة تهیران بیه پینت
منطقه شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکیز بیر اسیاس تقسییمبنیدی شیهرداری تهیران،
دسته بندی شده است .در مرحل بعد از هر دسته یک منطقه بهصورت تصیادفی انتخیاب
شده است که عبارت اند از :منطقه  ۳از شمال ،منطقه  ۷از مرکیز ،منطقیه  ۲۰از جنیوب،
 1۳از شرق و  1۰از غرب .در این پهوهش ،حجم نمون مقتای ،برحسب دقیت میورد
نار و میزان همگنی نمون پیش آزمون ،با استفاده از فرمول کوکران ،بیا سیطح ارمینیان
 ./۵درصد به دست آمده است .بنابراین حجم نمونه ۲۷۵ ،نفر تعیین شد .در مرحل بعید
با توجه به نمونه گیری متناسب با حجم ۲بر اساس جمعیت زنان شیاغل در هیر منطقیه،
برای هر منطقیه ،تعیداد مشخصیی نمونیه در نارگرفتیه شیده کیه در آخیرین مرحلیه،
نمونه های مورد نار به شیوة تصادفی ساده انتخاب شدند .در این پهوهش جهت بررسی
اعتبار شاخصهای پرسش نامه ،از رو

اعتبار صوری ۳استفاده شده اسیت .بیرای ایین

مناور ،پرسش نام رراحی شده همراه با تعاریف ناری و عملییاتی متغیرهیا در اختییار
اساتید ،قرار داده شده و با در نار گرفتن نارات آنها ،پرسشنام نهیایی تیدوین شیده
است .جهت سنجش پایایی نیز ،ابتدا سراالت در مرحل پیشآزمون توسط  ۳۰پاسیخگو
مورد ارزیابی قرار گرفت و نهایتات بعد از اعمال اصالحات الزم ،سیراالت نهیایی تیدوین
گردید.کلی متغیرهای مستقل در قادیب رییف دیکیرت در بیازة پینت گزینیهای از کیامالْ
مخادف تا کامالْ موافا سنجیده شدهاند .در این پهوهش ،جامعهپذیریجنسییتی ،بیا سیه
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بعد کلیشه های جنسیتی در مورد نقش زن در خانواده ،پذیر
رابطه با رفتار مناسب زن دربرابر همسر و پذیر

هنجارهیای جنسییتی در

ایدئودوژی های جنسیتی در رابطه بیا

تفاوتهای رفتاری زن و مرد ،سنجیده شده است.
گویهها و ضرایب آدفای کرونباخ ،برای هر متغیر به شرح زیر است:
جدول  .۱شاخصهای تحقیق و ضرایب آلفای کرونباخ آنها
شاخصهای

گویهها

تحقیق

ضریب آلفای
کرونباخ

کلیشههای نقیش) :خانیهداری وظیفی اصیلی زن .عیدم ممانعیت
اشتغال زن ،از رسیدگی به امیور منیزل .صیرفنایر نمیودن زن از
اشتغال خیود درصیورت عیدم رسییدگی بیه امیور منیزل .جبیران
رسیدگی کمتر به امور منزل به ددیل اشتغال بیه هیر نحیو ممکین.
جامعهپذیریجنسیتی

تأکییید بییر ویهگییی مییادری .تأکییید بییر ویهگییی ایثییار و ددسییوزی.
هنجارهای نقش) :دزوم اراعت زن از همسر .عدم انجام خواستهها
توسط زن بدون رضایت همسر .عدم پافشاری زن بر نارات خیود

۰/۹۴

علیرغم باوجود مخادفت همسر .در اودویت بودن نایرات همسیر
نسبت به نارات زن .ایدئودوژیهای جنسیتی) :بهتربودن عملکیرد
مردان نسبت به زنان در انجام امور مشکل .بیشتربودن قدرت تعقل
مردان .بیشتر بودن جرأت و شهامت مردان نسیبت بیه زنیان .بهتیر
بودن توان مدیریتی مردان نسبت به زنان .بهتر بودن تیوان رهبیری
مردان نسبت به زنان.
یاری رساندن به دیگران بسته به میزان ارتباط .دزوم یاریرساندن به

اخالق مراقبت

آشنایان .ناپسندی قطع رابطه با دیگیران بیهددییل عیدم تماییل بیه
یاری رسانی به آن ها .اهمیت مراقبیت از اررافییان و درک نیازهیای
آنها .عیدم آسییبرسیانی بیه دیگیران بیه ددییل دسیت ییابی بیه
خواستههای شخصی.

۰/۷۰
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شاخصهای

گویهها

تحقیق
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ضریب آلفای
کرونباخ

نقشی

آگاهی از انتاارات

دزوم ایفای نقش خانه داری توسط زن ،از نار دیگران .دزوم حفیظ
آرامش خانواده توسط زن ،از نایر دیگیران .دیزوم ایفیای وظیایف
مادری و همسری توسط زن ،از نار دیگیران .دیزوم جبیران عیدم

۰/۹۰

حاور در منزل با انجام بهتر امور منزل توسیط زن شیاغل از نایر
دیگران.
در اودویت قرار دادن حفظ آبروی خانواده بر هر امری .دست یابی
به آرامش واقعی تنها درکنار خانواده .دذت بخش بودن دستیافتن

جمعگرایی

به خواستهها فقط در کنار اعاای خیانواده .دیزوم ازخودگذشیتگی
برای رسیدن اعاای خانواده به خواسته هایشیان .داشیتن احسیاس

۰/۸۳

بهتر در همکاری کردن با دیگران .دذت بخش تر بودن انجام کارهیا
به صورت گروهی نسبت به انجام کارها به تنهایی.

موقعیت دوراهی مدنار در این پهوهش ،موقعیتی است که در آن کنشیگر بایید بیین
استفادة شخصی از درآمد خیود بیه منایور تهیی نیازهیا و عالییا شخصیی و اسیتفادة
غیرشخصی و جمعی از آن به مناور تهی مایحتیاج خیانواده ییا رفیع نییاز سیایر افیراد
خانواده ،که اینجا مشخصات همسر وی درنار گرفته شیده اسیت ،بیه انتخیاب بپیردازد و
براساس آن به اقدام عملی مبتنی بر همکاری یا عیدم همکیاری ،مبیادرت ورزد .جهیت

سنجش و بررسی رفتار در این موقعیت ،از رو «سناریوسیازی نایری» 1اسیتفاده شیده
است به این صورت که بر اساس مشاهدات صورت گرفته از رفتار واقعیی زوجیین ،در
موقعیتهای این چنینی و با استفاده از گفتگوهای زنیان شیاغل از تجاربشیان در چنیین
موقعیت هایی که به وفور در زندگی مشترکشان با آن مواجیه مییشیوند ،پینت موقعییت
دوراهی ،رراحی شد .هر موقعیت دربردارندة چهار پاس در سطح سنجش اسمی اسیت
که هر پاس نشاندهندة یک ترجیح رفتاری یا استراتهی بازی ،مطابا با اسیتراتهیهیای
Vignettes

1
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موجود در بازی دوراهی زندانی است .زیرا در بازی دوراهی زنیدانی« ،چنانچیه دو نفیر
باهم روبهرو باشند ،میتوان چهار ترجیح رفتاری را برای بازیگر ادیف خیود) در برابیر
بازیگر ب دیگری) متصور شد» جیوادی یگانیه .)۲۷۲ :1۳۸۶ ،تمیامی موقعییت هیای
رراحی شده ،مبتنی بر همکاری زن و مرد در به کارگیری درآمدهای حاصیل از اشیتغال
و سایر منابع مادی خانوادگی است که عنصری صرفات اقتصادی است ودی جهت بازنمایی
نقشی که این عنصر در ایجاد موقعیتهای گوناگون دوراهیاجتمیاعی در خیانواده دارد،
از پنت موقعیت رراحی شده ،دو مورد آن به تعارض منافع اقتصادی کنشیگر ادیف زن)
با کنشگر ب همسر) اختصاص یافته و سه مورد دیگیر بیر تعیارض منیافع نقیشهیای
جنسیتی دو کنشگر اشاره دارد .با توجه به عدم دسترسی به کنشگر ب همسر) پاس هیا
به گونه ای رراحی شدند که نشان دهندة ترجیحات رفتاری او نیز باشد و کنشیگر ادیف
زن) با در نار گرفتن رفتارمعمول همسر

در این موقعیتها ،بتواند به راحتیی گزینی

مناسب را انتخاب نماید .رراحی پاس ها براساس ترجیحات رفتاری کنشگران در بیازی
دوراهی زندانی ،از این جهت صورت پذیرفته است که ،به کیارگیری هیر اسیتراتهی در
آن ،بیانگر برخورداری ررفین از سود حاصل از رفتیار همیارانیه ییا محرومییت از ایین
سود در اثر اتخا رفتار غیرهمیارانه و همچنین نشاندهندة زیان بیشتر یک ررف در اثیر
عدم همکاری ررف دیگر است .در تمام موقعیتهای رراحی شده ،انتخاب گزین ادیف
جهت پاس  ،نشان دهندة حادت پادا

یا  Rیا  CCهمکاری خودیی همکیاری دیگیری)

است .انتخاب گزین ب ،نشاندهندة حادت حماقت یا  Sییا  CDهمکیاری خودیی عیدم
همکاری دیگری) است .انتخاب گزین ج ،نشان دهندة حادت مجازات یا  pیا  DDعدم
همکاری خود -عدم همکاری دیگری) است و انتخاب گزینی د ،نشیان دهنیدة حادیت
وسوسه یا  Tیا  DCعدم همکاری خودی همکاری دیگری) است .این موقعیتها عبارت
اند از موقعیت خرید منزل ،موقعیت اخذ وام بانکی ،موقعیت اسیتفاده از کیارت بیانکی،
موقعیت تناسب کار منزل و استفاده از درآمد و موقعیت تعمیر وسییله منیزل .بیه عنیوان
مثال ،در موقعیت اول از پاسخگو خواسته شده که فرض کند پس از مدتی مقیدار قابیل
توجهی پول برای انجام یک امر شخصی پس انداز کرده است مثالت خرید وسیله ای کیه
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به او ارالع می دهد برای خرید منزل جدیدی به جز منزدیی

دوست دارد) ودی همسر

که در آن زندگی می کنند ،مقداری پول کم آورده است و به کمک او نیاز دارد .در چنین
موقعیتی ،معموالت :ادف -همسر میپیذیرد کیه مقیداری از سیند منیزل جدیید را بیه نیام
پاسخگو بزنید و پاسیخگو نییز پیسانیداز

را در اختییار او مییگیذارد .ب – همسیر

نمیپذیرد که مقداری از سند را به نام پاسخگو بزند و باز هم پاسیخگو پیسانیداز

را

در اختیار او میگذارد .ج – همسر نمیپذیرد که مقداری از سند را به نام پاسخگو بزنید
و پاسخگو هم پسانداز

را به او نمیدهد .د – همسر میپذیرد که مقداری از سیند را

به نام پاسخگو بزند و پاسخگو باز هم پسانداز

را به او نمیدهد .سایر موقعیتها نیز

به همین رریا سناریوسازی شدهاند.

یافتههای تحقیق
متغیر مستقل این پهوهش شامل جامعهپذیریجنسیتی ،متغیرهای واسط ،شیامل حیذف)
اخالق مراقبت و آگاهی از انتاارات نقش ،جمع گرایی و نهایتات متغیر وابسته و رفتیار در
دوراهی اجتماعی می باشند .جدول شماره  ۲میانگین و انحراف استاندارد متغییر وابسیته
پهوهش را ،نشان میدهد.
جدول  .۲توزیع فراوانی نسبی متغیر رفتار در دوراهی اجتماعی
عدم همکاری

همکاری

هردو

همسر

موقعیت خرید منزل

۳۰/۲

۵۰/۹

1۰/۵

۸/۴

موقعیت اخذ وام

۳۰/۲

۵۰/۹

1۰/۵

۸/۴

موقعیت کارت بانکی

۳1/۶

۵۰/۵

۹/۵

۸/۴

موقعیت تناسب کار منزل و درآمد

۳۳/۵

۴۸/۴

۹/۵

۸/۴

موقعیت تعمیر وسیله منزل

1۷/۵

۷۶/۷

۳/۳

۲/۵

موقعیتها

همکاری
هر دو

همکاری زن
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همان گونه که مشاهده می شود ،در هر موقعیت ،بیشترین فراوانی متعلا به همکیاری
زن است و کمترین فراوانی مربوط به همکاری همسیر اسیت .در سیه موقعییت خریید
منزل ،اخذ وام و ارائ کارت بانکی ،بیش از  ۵۰درصد همکاری ،متعلا بیه زنیان اسیت
ودی در موقعیت تعمیر وسیله منزل ۷۶/۷ ،درصد زنان همکاری کردهاند .پاس های افراد
به موقعیت های اول و دوم کامالْ مشابه یک دیگر بودهاند .جیدول شیماره  ۳مییانگین و
انحراف استاندارد متغیرهای مستقل پهوهش را نشان میدهد.
جدول  .۳میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای مستقل پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

جامعهپذیری جنسیتی

۳/۹۵

1/1۰۴

اخالق مراقبت

۳/۰۴۷۶

1/۰۶۸۲۳

آگاهی از انتاارات نقش

۳/۰۵

1/1۴۶۵

جمعگرایی

۳/۵۴۳۸

1/1۹۸

جدول شماره  ۴نشان دهندة رابط همبستگی متغیر جامعهپذیریجنسیتی و متغیرهای
واسط می باشد .جهت سنجش رابط بین میزان جامعهپذیریجنسیتی و اخیالق مراقبیت،
از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد کیه مقیدار ایین ضیریب بیا سیطح معنیاداری
 ۰/۰۰۰که نشان دهندة معنادار بیودن رابطیه اسیت ۰/۷1۲ ،بیه دسیت آمیده اسیت کیه
نشاندهندة مستقیم و باال بودن همبستگی بین این دو متغیر است .یعنی با افزایش مییزان
جامعهپذیری جنسیتی ،اخالق مراقبت نیز افزایش یافته است .به اعتقیاد راس ،وادیدین از
دختران خود می خواهند که ساز

کنند و صلح جو باشند ،اختالفات را نه بیا جنیگ و

جدال بلکه با صحبت حل وفصل کنند ،مهربیان و مراقبیت کننیده باشیند راس:1۳۷۳ ،
 . )۲۷۵بنابراین اکثر افراد نمون تحقیا ،بسیته بیه مییزان پیذیر

باورهیا و هنجارهیای

وابسته به جنس خود ،مراقب و یاریگر دیگر اعااء خیانواده ،مییباشیند .همچنیین بیا
افزایش میزان جامعهپذیری جنسیتی ،آگاهی از انتاار نقش نیز افزایش یافته اسیت .میدل
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تعاملی ایگلی نشان می دهد که زنان ناگزیر به انجام رفتار خاصی هستند تا مقبیول واقیع
شوند و در صورتی که رفتارهایی برخالف هنجارهیای جنسییتی راییت ،انجیام دهنید از
مقبودیت آن ها کاسته می شیود ایگلیی .)1۹۹۵ ،اکثیر افیراد نمونیه در ایین تحقییا ،بیه
انتااراتی که دیگران از آنها بر اسیاس هنجارهیای جنسییتی دارنید ،آگیاه مییباشیند و
هرچقدر بیشتر باورهای مربوط به جنسیت خود را پذیرفته باشند ،وجود ایین انتایارات
را در دیگییران نسییبت بییه رفتییار خییود بیشییتر ،ارزیییابی میییکننیید .بییا افییزایش میییزان
جامعهپذیری جنسیتی ،میزان جمعگراییی نییز افیزایش یافتیه اسیت .بیر اسیاس میدل و
چارچوب ناری مبنا ،هنجارهای جنسیتی ،از زنان میخواهند ،فداکار و باگذشت باشیند
و اهداف جمعی را مرجح بر خواستههای شخصی خود بدانند .بنابراین هرچه ،زنان بیه
میزان بیشیتری از جامعیه پیذیری جنسییتی برخیوردار باشیند ،بیشیتر در جهیت حفیظ
خواستهها و منافع جمع و خانواده ،رفتار خواهند کرد.
جدول  .۴رابطة همبستگی متغیر جامعهپذیری جنسیتی و متغیرهای واسط
واسط
مستقل
جامعهپذیری جنسیتی

اخالق مراقبت

آگاهی از انتاارات نقش

جمعگرایی

 rاسپیرمن

Sig

 rاسپیرمن

Sig

 rاسپیرمن

Sig

۰/۷1۲

۰/۰۰۰

۰/۶۸۳

۰/۰۰

۰/۶۴۷

۰/۰۰

جهت سنجش رابطی بیین اخیالق مراقبیت و جمیع گراییی ،از ضیریب همبسیتگی
اسپیرمن استفاده شد که مقدار این ضریب بیا سیطح معنیاداری  ۰/۰۰۰کیه نشیاندهنیدة
معنادار بودن رابطه است ۰/۷1۶ ،به دست آمده است کیه نشیان دهنیدة مسیتقیم و بیاال
بودن همبستگی بیین ایین دو متغییر اسیت .یعنیی بیا افیزایش اخیالق مراقبیت ،مییزان
جمع گرایی نیز افزایش یافته است .همچنین با افیزایش آگیاهی از انتایار نقیش ،مییزان
جمعگرایی نیز افزایش یافته است .آگاهی افراد از انتااراتی که دیگران از آنها بیه ددییل
قرار گرفتن در نقش های خاص دارند ،سبب رفتار بر اساس این انتاارات بیرای مقبیول
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واقع شدن ،می شود .بنابراین هرچقیدر افیراد نمونی تحقییا ،از ایین انتایارات آگیاهی
بیشتری داشتهاند ،رفتارهای جمعی بیشتری از خود نشان دادهاند .جدول ۵نشیان دهنیده
مقدار این رابطه است.
جدول  .۵رابطه همبستگی متغیرهای واسط با جمعگرایی
متغیر
جمعگرایی

آگاهی از انتاارات نقش

اخالق مراقبت
 rاسپیرمن

Sig

 rاسپیرمن

Sig

۰/۷1۶

۰/۰۰

۰/۶۲۰

۰/۰۰

جدول شماره  ۶نتایت تحلیل رگرسیون دوجستیک چندوجهی متغیرهیای پیهوهش و
متغیر رفتار در دوراهی اجتماعی را در موقعیتهای رراحیی شیده نشیان مییدهید .در
رگرسیون دوجستیک چند وجهی ،بنابر اهداف تحقیا ،یکی از وجوه متغییر وابسیته ،بیه

عنوان ربق مرجع 1در نار گرفته میشود .در ایین پیهوهش ،چیون هیدف نشیان دادن
میزان همکاری ،بوده است ،ربق آخر یعنیی عیدم همکیاری هردونفیر بیه عنیوام ربقی
مرجع ،در نار گرفته شده است و تغییرات ربقات دیگر ،نسبت به ایین ربقیه ،سینجیده
شده است .محاسب ضرایب  Bبرای متغیر جمعگرایی نشان میدهد ،به ازای افزایش هیر
انحراف استاندارد در این متغیر ،برای ربق همکاری هردو نفر ،شانس انتخاب استراتهی
همکاری هردونفر  1٫۰۸۲انحراف استاندارد در مقایسه با عدم همکاری آن هیا ،افیزایش
خواهد یافت.
شانس انتخاب استراتهی همکاری برای زن ۲٫۲۰۲انحراف اسیتاندارد در مقایسیه بیا
عدم همکاری او ،افزایش خواهد یافت و شانس انتخاب استراتهی همکاری مرد 1٫11۶
انحراف استاندارد در مقایسه با عدم همکاری او ،افزایش خواهد یافت .ایین امیر نشیان
می دهد جمع گرا بودن افراد ،سبب افزایش همکاری آنهیا مییشیود .در موقعییتهیای
دوراهی رراحی شده دیگر نیز وضع به همین منوال است و فقط ضیرایب بتیا متفیاوت
میباشند.
reference Category

1
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جدول  .۶ضرایب رگرسیون لوجستیک چندوجهی متغیرجمعگرایی
و رفتار در دوراهی اجتماعی

رفتار
متغیر
موقعیت
اول
موقعیت
دوم
جمعگرایی

موقعیت
سوم
موقعیت
چهارم
موقعیت
پنجم

همکاری زن

همکاری مرد

همکاری هردو

)Exp(B

B

)Exp(B

B

)Exp(B

B

۲/۲۰۲

۰٫1۸۴

1/11۶

۰٫11۰

1/۰۸۲

۰٫۷۳۳

۲/۲۰۲

۰٫1۸۴

1/111۶

۰٫11۰

1/۰۸۲

۰٫۷۳۳

۲٫۹۹۶

1٫۰۳1

۲٫1۷۹

۰٫۰۴۰

۳٫۰۷۳

1٫۲1

۳٫۲۴1

1٫۲۳

۲٫1۷۹

۰٫۴۳۷

۳٫۰۶۶

1٫۰۳

1/۸۲۶

۰٫۲۰۲

۰٫۴۲۹

-1٫۷۲۳

1/۴۸۴

۰٫۹۶۶

بحث و نتیجهگیری
درمورد دوراهی اجتماعی و رفتار افراد در این موقعیتها ،تحقیقات بسیارکمی صیورت
گرفته است .در تحقیقات انجام یافته نیز ،به رور کلی ،بیه جنسییت بیه عنیوان یکیی از
عوامل شخصیتی مرثر بر رفتار در دوراهی اجتماعی ،پرداخته شیده اسیت .اگرچیه ایین
تحقیقات اکثرأ نشان از میزان همکاری بیشتر زنان نسبت به مردان و جهیتگییریهیای
جمعی آنها دارد ودی دالیل جامعه شناختی این امر ،مغفیول مانیده اسیت .همچنیین در
مورد تااد منافع افراد با یکدیگر در حوزة خانواده ،در ایران ،تحقیقیی صیورت نگرفتیه
است .بنابراین در این پهوهش بر آن شدیم تا رفتار زوجین و میزان رفتار همیارانه و غیر
همیاران هرکدام از آنها را در موارد تعارض منافع اقتصادی ،در قادیب مفهیوم دوراهیی
اجتماعی و ناری بازی ،بررسی کنیم .نتایت پهوهش تجربی در رابطیه بیا متغییر وابسیته
نشان دادند که در تمامی موقعیتهای رراحی شده ،بیشترین فراوانی متعلا به همکیاری
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زن است و کمترین فراوانی مربوط به همکاری همسر اسیت و در سیه موقعییت خریید
منزل ،اخذ وام و ارائ کارت بانکی ،بیش از  ۵۰درصد همکاری ،متعلا بیه زنیان اسیت
ودی در موقعیت تعمیر وسیله منزل ۷۶/۷ ،درصد زنان همکیاری کیردهانید .در موقعییت
تناسب کار منزل و درآمد هرچند بازهم میزان همکاری زنان بیشتر است امیا نسیبت بیه
موقعیتهای دیگر این میزان کمتر شده و به  ۴۸٫۴درصد کاهش یافته است و همکیاری
هردو نفر در این موقعیت بیشتر از سایر موقعیت هاست این موضوع نشان مییدهید بیا
ورود درآمد زنان به منزل همکاری همسرانشان در امور منیزل بیشیتر مییشیود هرچنید
میزان این همکاری زیاد نیست.
به تبع افزایش تمامی متغیرهای مستقل تحقیا اعم از جامعه پذیری جنسیتی ،اخالق
مراقبت ،آگاهی از انتاارات نقش و جمعگرایی ،احتمال همکاری زنان نسیبت بیه عیدم
همکاری آنها افزایش یافته است .نتایت گویههای در نار گرفته شده برای موقعییتهیای
رراحی شده ،نشان دادند که بیش از نیمی از افیراد نمونیه ،حتیی در صیورت همکیاری
نکردن همسرانشان در موقعیت های دوراهی ،باز هم در این موقعیتها همکاری میکنند
بیش از نیمی از همسران پاس گویان در موقعیتهای دوراهیی رراحیی شیده همکیاری
نمی کنند .مطابا با ناری انتخاب عقالنی متأخر ،اشخاص در تصمیمگییریهیای خیود،
عالوه بر منفعت مادی ،ارز های خود مانند انصاف ،حا شناسی و نوع دوستی را نییز
دخادت میدهند دیتل .)۹۸ :1۳۷۳ ،در این رابطه میتوان گفت زنان ،این موارد را بیشتر
از مردان در انتخابها و تصمیمگیریهای خود در موقعییتهیای دوراهیی ،دخییل میی
کنند و عقالنیت آنها عقالنیتی معطوف به ارز

است.

در بخش استنباری ،نتایت پهوهش تجربی نشان داد که رابط جامعهپیذیری جنسییتی
با رفتار در دوراهی اجتماعی در خانواده ،معنادار است .به این معنا که با افیزایش مییزان
جامعهپذیری جنسیتی ،میزان رفتار همیارانیه نییز افیزایش یافتیه اسیت .جامعیه پیذیری
جنسیتی هم مستقیمات بر رفتار افراد در دوراهی اجتماعی تاثیرگذار است و هم به واسیط
متغیرهای اخالق مراقبت ،آگاهی از انتاارات نقش و جمعگراییی .بیه ایین معنیا کیه بیا
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افزایش میزان جامعه پذیری جنسیتی ،میزان اخالق مراقبت ،آگاهی از انتایارات نقیش و
جمعگرایی افزایش مییابد.
زنان در خانواده و در جریان جامعه پذیری ،با رفتارهایی که متناسیب بیا جنسیتشیان
برای آنها تجویز میشود آشنا شده و در رول فراینید جامعیهپیذیری ،ایین هنجارهیا را
درونی ساخته و بر اساس آن به کنش میپردازند.
بر این اساس میتوان گفت ،افراد نمون تحقیا مطابا با ارز هیایی کیه در جرییان
جامعهپذیری جنسیتی ،فراگرفتیهانید در موقعییتهیای تعیارض نفیع فیردی و جمعیی،
رفتارهای همیارانه خواهند داشت .بنابراین بر اساس مدل ناری تحقییا ،جامعیهپیذیری
جنسیتی ،از رریا ایجاد اخالق مراقبت ،آگاهی از انتاارات دیگران و جمیع گراییی بیر
رفتار زنان در دوراهی اجتماعی در خانواده تأثیر می گذارد .همچنان که فرض رابط بین
اخالق مراقبت و آگاهی از انتاارات نقش با جمع گراییی معنیادار و جهیت آن مسیتقیم
بود .به این معنا که بیا افیزایش اخیالق مراقبیت و آگیاهی از انتایارات نقیش ،مییزان
جمعگرایی افراد نمونه ،افزایش یافته است .در این رابطه میتوان گفیت ،چیون اخیالق
مراقبت ،همیاری ،ددسوزی ،توجه به نیازهای جمع و مراقبت از آنیان را از افیراد رلیب
می کند ،وجود این اخالق در افراد  ،سبب جمعگرا بودن آنها میشود .همچنین ،زنان از
انتااراتی که دیگران به عنوان یک زن به ویهه یک میادر و همسیر ،از آنیان دارنید آگیاه
می باشند و بر اساس این آگاهی ،جهت مقبول واقع شیدن ،همانطورکیه از آنهیا انتایار
می رود رفتار می کنند .ربا نار ایگلی ،زنان ،بیشترین تأکیدشان بر پیوستگی اجتماعی و
روابط بین شخص است و تعریف از خود را نیز بیشتر تحیت تیأثیر روابیط خیانوادگی،
روابط شخصی و روابط با دوستان و درکل روابیط اجتمیاعی ارائیه میی دهنید ایگلیی،
 .)1۹۹۵رابط معنادار بین جمع گراییی و رفتیار در دوراهیی اجتمیاعی نشیان مییدهید
مجموع متغیرهای جامعه پذیری جنسیتی ،اخالق مراقبت و آگاهی از انتاارات نقش کیه
سبب جمع گرا بودن زنان میشود ،رفتار همیارانه را در موقعیتهای دوراهیی اجتمیاعی
در خانواده در بیشتر مواقع تنها از سوی زنان در پی دارد.
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نتایت تحلیل رگرسیون دوجستیک ،نشان میدهد که در تمامی موقعیتهیای رراحیی
شده ،بین متغیرهای مستقل تحقیا و رفتار در دوراهی اجتماعی ،رابطهای معنادار وجیود
دارد و در تمامی این موقعیت ها با افیزایش جامعیهپیذیری جنسییتی ،اخیالق مراقبیت،
آگاهی از انتاارات نقش و جمعگرایی ،احتمال همکاری زنان ،بیشتر از عیدم همکیاری،
می باشد .از آنجا که ربقات این موقعیتها بیر اسیاس بیازی دوراهیی زنیدانی رراحیی
شدهاند و بیانگر استراتهی و ترجیح رفتاری زنان و همسرانشان در موقعیتهای دوراهی
رراحی شده می باشد نتایت به دست آمده نشان دادند که ترجیح رفتیاری  ۵۰٫۲درصید
از زنان مطابا با حادتهای چهارگان ترجیحات رفتاری S ،یا  CDهمکاری خود -عیدم
همکاری دیگری) است .در این حادت فرد همکاری می کند ،ودی ررف دیگر همکیاری
نمی کند و از همکاری بازیگر ادف سوء استفاده می کند .در این حادت بازیگر ادف میتهم
1

به حماقت و مورد سوءاستفاده واقیع شیدن ،میی شیود دیذا نیام ایین گزینیه S ،ییا CD

همکاری خود -عدم همکاری دیگری) است .همچنین ،ترجیح رفتیاری  ۳۰٫۹درصید،
۳

۲

 Rیا  CCهمکاری خود -همکاری دیگری) ،ترجیح رفتیاری  1۰٫۵درصید P ،ییا DD

عدم همکاری خود -عدم همکاری دیگری) و تنها ،ترجیح رفتاری  ۸٫۴درصد از افیراد

نمونه ۴T ،یا  DCعدم همکاری خود -همکاری دیگری) است .دریک نتیجه گیری کلی،
میتوان گفت :با درنار گرفتن صداقت افیراد نمونیه تحقییا در پاسی گیویی ،تیرجیح
رفتاری بیش از نیمی از زنان پاسخگو ،همکاری بوده است در حادی که ترجیح رفتیاری
همسران آنها ،عدم همکاری بوده است و این به معنای زیان مطلا یک ررف رابطه کیه
زنان میباشند و سود مطلا ررف دیگر که مردان هستند ،میباشد.
به رور کلی میتوان گفت هرچند خانواده بر پای همکاری و همیاری اعااء اسیتوار
است و وجود رفتارهای همیارانه و جهتگیریهای جمعی را از هم اعاای آن رلیب
میکند ودی ،وجود جامعهپذیری جنسیتی و پذیر

کلیشیههیا و بیاورهیای جنسییتی و
1

Sucker
Reward
3
Punishment
4
Tempetation
2
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رفتار مطابا با هنجارهای جنسیتی سبب عدم تعادل همکاری زوجین در موقعییتهیای
متعارض منافع فردی و جمعی در خانواده میشود و در ایین موقعییت هیا زنیان اغلیب
استراتهی همکاری و همسرانشان عدم همکاری را در پییش مییگیرنید چیرا کیه زنیان
مطییابا بییا جامعییه پییذیری جنسیییتی ،اییین مییوارد را بیشییتر از مییردان در انتخییابهییا و
تصمیمگیریهای خود در موقعیتهای دوراهی ،دخادت میدهنید .همچنیین ربیا نایر
گلیگان ،جامعهپذیری جنسیتی سبب میشیود تنهیا زنیان از اخیالق مراقبیت برخیوردار
باشند چرا که این اخالق از افراد میخواهد ،رفتارشان مبتنى بر فداکارى ،نیوع دوسیتى،
رابطه با دیگران و حفظ منافع و عالیا دیگران باشد و اخالق زنان بیش از مردان مطابا
با این ادگو است گیلیگان .)1۹۸۲ ،پیامد این امیر مییتوانید ایجیاد زمینی نارضیایتی و
اختالف و کشمکش و سردی روابط در خانواده باشد .با توجه به اینکیه ،موقعییتهیای
رراحی شده ،در زمین امور اقتصادی بوده است ،این امر نشان می دهد وجود کلیشهها و
هنجارهای جنسیتی ،سبب نابرابری در برخورداری از دارایی های به دست آمده در رول
زندگی مشترک ،می شود بیهگونیه ای کیه میردان بیشیتر از مادکییت قیانونی ایین امیوال
برخوردار میباشند در حادی که ،همسرانشان نقش به سزایی در تودید آنها داشتهاند.
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راهی اجتماعی» ،آزمون مدل چلبی .فصلنامه رفاه اجتماعی .سیال ششیم شیماره:)۲۵
.۲۶۹-۲۹۹
جوادی یگانه ،محمدرضا و هاشمی ،سید ضیاء« .1۳۸۷ .نگاهی جدید بیه مناقشیه فردگراییی و
جمع گرایی در جامعهشناسی» ،فصلنامه مطادعات جامعهشناسی .شماره.1۳1 -1۶۲ :۳۳
جوادی یگانه ،محمدرضا« .1۳۸۷ .رویکرد جامعه شناسان انتخاب عقالنی» ،فصیلنامیه راهبیرد
فرهنگ .شماره .۳۳-۶۴ :۳
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چلبی ،مسعود« .1۳۸1 .فاای کنش ابزاری تنایمی در ناریه سازی» ،فصل نامیه جامعیهشناسیی
ایران .دوره چهارم شماره .۵-۴۶ :)1
راس ،آدن  .1۳۷۳.روان شناسی شخصیت ،ترجمه سیاو

جمادفر .تهران :انتشارات بعثت.

رضایی ،انیس« .1۳۸۷ .بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی مرثر بر نابرابری جنسیی آموزشیی در
بخش درود کرمانشاه» .کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصیادی ،دانشیگاه
ادزهرا ،تهران.
سییفیری ،خدیجییه و منصییوریان راونییدی ،فارمییه « .1۳۹۴ .کلیشییههییای جنسیییتی و سییالمت
اجتماعی» ،فصلنامه مطادعات اجتماعی و روانشناختی زنان .سال  1۳شیماره -۶۶ :)۲
.۳۷
راهری ،نرگس« .1۳۹1 .بررسی عوامل اجتماعی مرثر بر اختالفات اقتصادی زنیدگی زناشیویی
زنان شاغل و خانهدار شهر تهران» .کارشناسی ارشید مطادعیات زنیان ،دانشیکده علیوم
اجتماعی و اقتصادی ،دانشگاه ادزهرا ،تهران.
کوئن ،پروس .1۳۸۶ .درآمدی به جامعه شناسی ،چاپ یازدهم .ترجمه محسین ثالثیی ،تهیران:
نشرتوتیا.
دتیل ،دانیل .1۳۷۳ .تبییین در علیوم اجتمیاعی درآمیدی بیر فلسیفه علیم االجتمیاع) ،ترجمیه
عبدادکریم سرو  .تهران :انتشارات صراط.
میرزایی ،حسین« .1۳۸۵ .بررسی جامعهشناختی فردگرایی در ایران ،با تأکید بر پیمایش سیاکنین
شهر تهران» .دکترای جامعه شناسی ،دانشگاه تهران،تهران.
هنرپروران ،نازنین و قادری ،زهرا و قبادی ،کبرا « .1۳۹۰ .مقایسه ادگوهای ارتباط و تعارضیات
زناشویی در زنان متأهل شیاغل در بانکهیای دودتیی و زنیان خانیه دار شیهر شییراز »،
فصلنامه جامعه شناسی زنان .سال دوم شماره .1۰۳-1۲۲ :)۳
هومین فر ،ادهام « .1۳۸۲ .تحول جامعهپذیری جنسیتی » ،فصیل نامیه پیهوهش زنیان .دوره اول.
سال سوم شماره.۸۹-11۳ :)۷
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