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 چکیده:
ه، رود و روابط دونفرشمار میهای اساسی بافتار زندگی اجتماعی بهویژگیهای فراگیر جامعه انسانی و یکی از های اجتماعی یکی از جنبهدوراهی

ا ب -که با سایر افراد وابستگی متقابل داریم -های دیگرکشد. ما اغلب در خانه، محل کار یا بسیاری از مکانها و جوامع را به چالش میگروه

های اجتماعی ظرفیت و انگیزه ما میاری انسانی دو روی یک سکه است. دوراهیهای اجتماعی و هشویم. دوراهیهای اجتماعی مواجه میدوراهی

 کشد.را برای همیاری با یکدیگر به چالش می

کند که برای همه ما اهمیت دارد و از نظر علمی عالقه زیادی به های بسیاری توجه میهای اجتماعی مهم و فراگیر است زیرا به موقعیتدوراهی

دوست  های اساسی درباره ماهیت انسان سر و کار دارد؛ از جمله: آیا افراد به شکل ذاتی خودخواه یا نوعها با پرسشوراهیآنها وجود دارد. د

 اصلی دسته سه دهد کهمی ( نشاناست بسیار گسترده )که اجتماعی دوراهی و تجربی نظری ادبیات جستجوی هستند یا شاید هر دوی آن؟

 هایارزش گیری)جهت شخصیت شامل که شخصیتی عوامل اول گذارند:اثر می اجتماعی دوراهی هایدر موقعیت تار کنشگرانبر رف عوامل

 همکاری عبارتند از: اعتماد به که موقعیتی عوامل . دوماست یافته، و اعتماد تعمیمابزاری ، عقالنیتمذهبی گیری، جهت(، جنسیتاجتماعی

، موقعیت یا همیارانه رقابتی ، شرایطفردگرایانه عمل و تنبیه گرایانهجمع عمل پاداش ،درازمدت جمعی ، نفعجمعی عمل ، اثربخشیدیگران

 که است کنش فضای سوم .قبلی یر تجربهاثتو ، در آن رفتار غیرهمیارانه و پیامدهای اجتماعی از دوراهی آگاهی ،با دیگر کنشگران ارتباطات

هر  به مربوط هنجارها و روابط با همراه هر حوزه ، منطقکنش در فضای کند کهمی بینی، پیشپارسونزی چهارگانه حدی مناطق مدل براساس

 . عواملاست شده ارایه یبنظر چل الگو بر اساس دارند. این اثر حوزه در آن اجتماعی دوراهی های رفتار در موقعیت روی کنش از فضای حوزه

، کنش های، موقعیتبر کنش حاکم روابط ، نوعبر کنش حاکم گذارند، عبارتند از: هنجارهایمی اثر اجتماعی بر رفتار در دوراهی که کنش فضای

 .رفتاری و ترجیحات
 
 
 

 مقدمه:
اجتماعی تأثیر جنسیت بر همکاری را ناشی از روند تکاملی متفاوت زنان و مردان -فرهنگیاین پژوهش با توجه به نظریات تکاملی و 

 (۲۰۰۷(. رومانو )۲۰۱۱داند )بالیت و وون وگت، و همچنین تأثیر ساختارهای اجتماعی می



 

استفاده از پرسش نامه  ای با دو روش کمی بااجتماعی،به مطالعهبا هدف شناخت رابطة بین نژاد، جنسیت و میزان همکاری دردوراهی

 جنسیتی نظر از غیرهمسان  هایاجتماعی نشان داد که در گروه -و آزمایش پرداخت و با استفاده از نظریة بازی و نظریات فرهنگی

های آن از طریق . بخش کمی این پژوهش هم که دادهاست بیشتر پوستان سیاه و زنان یعنی اقلیت گروه همکاری میزان نژادی و

 (.۲۰۰۷آوری شده بودند، رابطة قوی بین جنسیت و میزان همکاری را تأیید کرد )رومانو، نامه، جمعپرسش

های دوراهی های فردی و جمعی افراد در مواجهه با موقعیتگیریهای جنسیتی در رابطه با جهتنظریاتی که در زمینة تفاوت

، اجداد های تکاملیفرهنگی هستند. مطابق با نظریه-لی و نظریات اجتماعیباشند عمدتاْ متشکل از نظریات تکاماجتماعی مطرح می

نظر از جنسیت هردو در تطابق با محیط طبیعی، دارای مشکالت مشابه بودند مانند پیدا کردن غذا و زنان و مردان امروزی، صرف

ها در طول زمان بردهای متفاوت توسط آنراه ها با این مشکالت متفاوت بوده است که به کارگیری اینسرپناه. ولی روش مواجة آن

ها شده است. بنابراین صفاتی که از این طریق به طور طبیعی در اثر فرایندهای انتخاب طبیعی سبب تمایز صفات جسمی و روانی آن

: ۲۰۱۱ون ووگت، باشد )های محیط طبیعی برای بقا میها در برخورد با چالشهای آنشوند، منعکس کنندة استراتژیانتخاب می

ها در برخورد با محیط (. مطابق با این دیدگاه تفاوت رفتار زنان و مردان در همکاری با دیگران محصول فرایندهای تکاملی آن۸۸۳

(. سیمپسون و ون ووگت،تفاوت همکاری ۸۸۶است که برای مردان رقابت و برای زنان، تعامل با دیگران را در پی داشته است )همان، 

های اجتماعی را، با استفاده از مفاهیم موجود در بازی دوراهی زندانی، مربوط به به کارگیری استراتژی حرص مردان در دوراهیزنان و 

های تکاملی، به کارگیری دانند و با استناد به دیدگاهها میتوسط زنان در این موقعیتترس  استراتژی و مردان توسط  و آز

 (.۲۰۰۹دهند )سیمپسون، را به روندهای تکاملی زنان و مردان نسبت میهای حرص و آز و ترس استراتژی

 

 

 

 
  بیان مساله:

 امروزه زنان. است زنان داری خانه و مردان آوری نان اشتغال سنتی نظام خوردن هم به خانواده، نهاد در بزرگ تغییرات از یکی امروزه

. کنند یایفام خانواده معیشیتی برداهداف پیش در سزایی به نقش و نموده مشارکت خانواده مالی منابع تولید در خود اشتغال با نیز

 نشان ها آن با گرفته صورت اکتشافی های مصاحبه همچنین و متاهل شاغل زنان روزمره زندگی در گرفته صورت مشاهدات لیکن

 استقالل هدرزمین اختالفیات ایین است.اکثر زندگی از رضایت عدم و مشاجرات بروز اصلی دالیل از یکی اقتصادی اختالفات که اند داده

 و منابع نهادن اشتراک به چگونگی. باشد می خانواده  در ها دارایی کردن هزینه و اموال و مال تقسیم و زوجین از هرکدام مالی

 ولیدت در شراکت میزان با متناسب منابع، این از استفاده در بودن سهیم میزان از رضایت وعدم  زوجیین بین خانواده مادی تولیدات

 زا زنان هدف که زمانی خصوصا. است مشهودتر موردزنان در امر ایین. است خانوادگی اختالفات بروز و نارضایتی دالیل از یکی آن،

 رفع جهت ای وسیله صرفات نه است اجتماعی بیان و خودکفایی روانی، و روحی نیازهای ارضای یابی به  دست اشتغال

 راچ است درآمدهایشان کردن خرج به چگونه مربوط همسرانشان، با ها آن مشاجرات اکثر که معنا این به. خانواده معیشتی نیازهای

 ستقاللا این حفظ موارد، دربرخی که کنند حفظ را استقالل این خواهند می و یافته دست مالی ل به استقال خود اشتغال با زنان که



 

 در را زنان فردی منافع مادی، های عالیق وخواسته  به  پرداختن برای عمل آزادی زمینه این در. سازد می تعارض دچار را ها آن

های دوراهی، با های زنان در رابطه با موقعیت. در پژوهش حاضر جهت مطالعه جهت گیریدهد قرارمی خانواده منافع با رویارویی

پنج موقعیت دوراهی براساس سناریوسازی نظری طراحی شدند. توجه به تجربه زیسته زنان شاغل در رابطه با امور مالی خانواده، 

اجتماعی و های اجتماعی ایگلی، نظریة انتخاب عقالنیمراقبت گلیگان، نقشچارچوب نظری پژوهش، ترکیبی از نظریة اخالق

رانه و غیرهمیارانه. برای هر هر کنشگر با دو گزینه روبه روست: همیا‘ دو راهی اجتماعی موقعیتی است که در آن .باشدبازی مینظریة

همه نسبت  ‘غیرهمیارانه رفتار کنند‘ اما اگر تعداد قابل توجهی از کنشگران‘ رفتار غیرهمیارانه نفع بیشتری را به دنبال دارد‘ کنشگر

ه به ویژه اقالننظریه انتخاب ع‘ مبانی نظری بررسی دوراهی اجتماعی‘ بیشتر زیان می بینند‘ به وقتی که همیارانه رفتار می کردند

شامل عوامل ‘ شامل عقالنیت اجتماعی و نظریه بازی است. عوامل مؤثر بر رفتار در دوراهی اجتماعی‘ روایت جامعه شناختی آن

شخصیتی و فضای کنش است. دوراهی اجتماعی موقعیتی است که اکثر افراد در زندگی اجتماعی خود با آن مواجه می ‘ موقعیتی

عالوه بر  هاباید بین نفع فردی و کوتاه مدت و منافع جمعی و بلند مدت، یکی را برگزینند. این موقعیتمی شوند، به این معنی که

ی باشند. چگونگزمان تعامل فرد با دیگر اعضای جامعه، در زندگی خانوادگی و در تعامالت اعضای خانواده با یکدیگر نیز موجود می

ها افراد بین نفع فردی یا جمعی، به باشد که با توجه به آنهای خاصی میعوامل و انگیزهها تحت تأثیر رفتار افراد در این موقعیت

 پردازند.انتخاب می

 عقالنی رویکرد انتخاب ازبرگرفته  اینیز نظریه بازی جنسیتی به عنوان عاملی هنجاری، در نظر گرفته شده است. نظریةپذیریجامعه

 دنبالبه فرد ،پارامتریک عقالنیت در. شودمی گذاشته تفاوت استراتژیک عقالنیت پارامتریک و  عقالنیت میان نظریه . در ایناست

، استراتژیک عقالنیت در اما ،گذاشت نخواهد او انتخاب در تأثیرچندانی افراد، سایر رفتارهای و هاانتخاب و است ممکن شقوق بهترین

با  .دارد کارآیی اجتماعی ، بیشتر در زندگیاز عقالنیت شق . ایندیگر است و بازیگران کنشگران بر تصمیمات فرد مبتنی تصمیم

ز ری افراد اهای اجتماعی ایگلی، زمانی که افراد در نقش خاصی قرار دارند آگاهی از انتظارات آن نقش به معنای برخوردانظریه نقش

هی، های دوراها و عملکرد بر اساس همان دانش است مطابق با این تعریف، رفتار افراد در موقعیتدانش نسبت به انتظارات جامعه از آن

 دخو نوبة به آگاهی این که دارند خاص، هاینقش در گرفتن قرار جهت به هاآن از  ها از انتظاراتی است که دیگرانمحصول آگاهی آن

ناگون های گوهای جنسیتی توسط افراد، رفتار خاصی را در موقعیتپذیریست که از طریق پذیرش کلیشهصول فرآیندهای جامعهمح

های جنسیتی درکودکان ها و نقشجنسیتی عبارت است از تلقین و جای گیر کردن ارزشپذیریاز زنان و مردان انتظار دارند. جامعه

 (.۳۱۲، ۱۳۸۰از بدو تولد )آبوت و واالس،

 :اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

به نظر می آید تفکیک های دقیق رشته ای در مطالعات دانشگاهی سبب شده تا در بررسی هر مسئله فردی یا اجتماعی ، فقط از 

منظر فردی و روانشناختی و یا فقط از منظر جامعه شناختی به مسئله پدید آمده، بپردازند در حالی که بسیاری از مسایل ریشه های 

تر است با رویکرد بین رشته ای به آنها پرداخته شود. دوراهی اجتماعی از جمله مسایلی است که بیش اجتماعی دارند و به –روانی 

از مشکالت ساختاری، منبعث از مشکالت روانی و شخصیتی افراد است ولی تنها در موارد معدودی از منظر جامعه شناختی مطالعه 

ی جنسیتی تاثیر به سزایی در احساس دوراهی اجتماعی افراد دارد شده است. این در حالی است که جنسیت و پذیرش جامعه پذیر

زیرا زنان نیازهای جسمی و روانی متفاوتی دارند که برآورده شدن آنهادوراهی اجتماعی را در پی خواهد داشت. از اینرو ضروری می 



 

ختی جنسیتی کلیشه ای دارند با رویکرد نماید که مسئله دوراهی اجتماعی در بین دختران نوجوان که چالشهای چندی با جامعه شنا

 اجتماعی بررسی شود. -روانشناختی

 

 هدف اصلی :

 و شاغل زنان توسط شده کارگرفته به های استراتژی انواع که است این بر سعی حاضر، پژوهش در شده، مباحث مطرح به توجه با

 ریتأثیرپذی  میزان و شود بررسی نظریه بازی، قالب در خانواده، اقتصادی امور با رابطه در دوراهی اجتماعی موقعیت در همسرانشان،

 .شود مشخص جنسیتی ی باورها و ارزشها و ها کلیشه از ها، گیری جهت و ها استراتژی این انتخاب

 :است سواالت این به پاسخ گویی صدد در حاضر پژوهش

 در اجتماعی دوراهی های موقعیت در وهمسرانشان، مطالعه مورد زنان توسط شده گرفته کار به های استراتژی و رفتاری ترجیحات

 چیست؟ خانواده

 ها آن رفتاری ترجیحات بر تأثیری چه خانواده، در خود موقعیت و جایگاه از مطالعه مورد زنان درک و جنسیتی های پذیرش کلیشه

 دارد؟ اجتماعی دوراهی های موقعیت در

 چیست؟ اجتماعی دوراهی های موقعیت در مطالعه مورد زنان رفتاری برترجیحات موثر عوامل

 

 : فرضیه های پژوهش

 به نظرمی رسدبین جامعه پذیری جنسیتی ودوراهی اجتماعی رابطه وجوددارد.

 نقش وجامعه پذیری جنسیتی رابطه وجوددارد. انتظارات از آگاهی بین به نظرمی رسد

 اجتماعی رابطه وجوددارد.نقش ودوراهی  انتظارات از آگاهی بین به نظرمی رسد

 

 روش تحقیق:

 

در اینجادر موردروش تحقیق، چگونگی انتخاب موضوع، روش جمع آوری اطالعات و نوع ابزار جمع آوری اطالعات و آزمون های 

 پرسشنامه تکنیک از ،اـه داده آوریجمع  جهت و دهبو پیمایشی روش ،حاضر هشوپژ در دهستفاا ردمو روشآماری بحث می شود

 لطو در هشوپژ نماز که ستسال دانشگاه پیام نوراصفهان ا۱۸ یباال ادفرا  ،حاضر هشوپژ ریماآ جمعیت .کلیه ستا هشد دهستفاا

ده بو ده،سا فیدتصا روش و ای مرحلهای چند خوشه یگیر نمونه روش از دهستفاا با هشوژـپ ونمونه  دهبو۱۳۹۸ لسا اول لنیمسا

 هـتجزی ایرـبو شد یعزتو نامه پرسشنامه ۷۰  ادتعد عمجمو در که دهبو انکوکر لفرمو از دهستفاا با حاضر هشوپژ نمونه حجم ستا

 هچندمتغیر نگرسیور و انسـیوار لـتحلی ،یـت نوـموآزتنباطیـسا و یفیـتوص یاـهرهاـمآ از هشد آوری  جمع تاـطالعا لـتحلی و

 ستا  هشد دهستفاا

 یافته های تحقیق

 یافته های توصیفی

 شاغل نگویاپاسخ صددر ۷/4۶ ل،شتغاا نظر از ؛ستا لسا۲/۲۸نگویا  پاسخ سنی میانگین ه،مدآ ستد به توصیفی نتایج به توجه با

 4/۳ یـشناسرکا و نیرداکا دـصدر ۹/4۸ت ارشدوتحصیال دارای صددر ۶/۳5ت،تحصیال  ردمو در ؛هستند دار خانه نیز صددر و۳/۲۰



 

 خـپاس دـصدر4/45 ینـچن مـه. تـسا دهبو صددر ۲/۱۲ ناـگوی  خـپاس ایرـب یلـتحص یهاسالمیانگین  ؛باشندمی یپلم درصدد

  رهشما ولجد یها داده سساا ست.برا نتوما ارهز۸45۰۰۰ار خانو ماهانه رجمخا میانگین و اند متأهل دـصدر۶/54دورـمج ناـگوی

 سبزوارجامعه شناختی جامعه پذیری جنسیتی دانشجویان پیام نور سیربر( ۱)

 و نددار ارقر پایینی و متوسط طحـس در نخگویاـپاس از دـصدر۳/۷۶ ردوـم رفتاردردوراهی اجتماعی در که هددمی ، ناـنش ،

 ستا5از۹۲/۲جامعه پذیری جنسیتی  میانگین ول،جد نتایج به جهتو با. دارندباالییدررفتاردردوراهی اجتماعی درسطح صد در۷/۲۳

 ست.ا پایینی متوسط سطحجامعه پذیری جنسیتی  انمیز ،کلرد که ستا نـیا انگرـنش ولجد یها داده.

 

 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان جامعه پذیری جنسیتی 1جدول

 

 درصدتجمعی درصد فراوانی جامعه پذیری جنسیتی

 2/6 2/6 24 خیلی پایین

 6/28 4/22 86 پایین

 3/76 7/47 183 متوسط

 6/96 3/20 78 باال

 0/100 4/3 13 خیلی باال

 - 0/100 384 جمع

   92/2 میانگین

   809/0 واریانس

 

 دارایسطح از نخگویاـپاس صددر 4۱ که دـهد  یـم ننشاجامعه پذیری جنسیتی  متغیر یصدهادر(  ۲) رهشما ولجد نتایج سساا بر

 یـخیل و داـیز دردوراهی جتماعی  صددر ادفرا۹/۱5 تنها و دهبو رداربرخو پایینی دوراهی جتماعی  دـصدر۷/4۲ وددـح ،طـمتوس

 درصدنگرش مثبتی به جامعه پذیری جنسیتی داشتند.۳۸بیشترین پاسخگویان معادل.  شتنددا دییاز

 امارهای توصیفی متغیرهای مستقل2جدول
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 جنسیتی

170 1/15 6/27 0/41 8/12 1/3 61/2 992/0 



 

دوراهی 

 اجتماعی

170 6/8 7/30 9/24 4/21 4/4 82/2 006/1 

 

 یافته های استنباطی-4-3-2

 ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل ووابسته ی تحقیق3جدول

 

 

 یها داده سسابرا.  هددمی ننشا ، را بستهوا متغیر با مستقل یمتغیرها بین نپیرسو همبستگی ضریب3 رهشما ولجد

 باال ولجد

دربررسی جامعه شناختی جامعه پذیری جنسیتی ورفتاردردوراهی اجتماعی دانشجویان پیام نورسبزوار نشان داده می شودبین  -

 دومتغیررابطه معناداری وجوددارد.

 صددر۹۹ نطمیناا با انتو(می ۰۱/۰ از کمتر یاـخط طحـس اـ)ب۲۸۷/۰-۳۷5/۰-۲۹۰/۰-4۶۰/۰ همبستگی یضریبها به هتوج با

 دارد. مستقیم همبستگی دوراهی اجتماعی رابطه جامعه پذیری جنسیتی و که دکر نبیا

 د.شومی پذیرفته۰۱/۰ازکمتر یخطا سطح با و۳4۳/۰ همبستگی ضریب و نطمیناا صددر  ۹۹ با نیز فرضیه یندرا

 ینا.  دارد دوـجو تقیمـمس بطهرا سبزوارجامعه شناختی جامعه پذیری جنسیتی ورفتاردردوراهی اجتماعی دانشجویان پیام نور بین

 جامعه بررسی بین یعنی شدهتأیید  ۰۱/۰ از رـکمت یخطا سطح با و  ۱5۶/۰همبستگی ضریب و نطمیناا صددر ۹۹ با فرضیه

 د،کر نعااذ بایددارد. دجوو مستقیم هـبطراسبزوارنور پیام دانشجویان اجتماعی ورفتاردردوراهی جنسیتی پذیری جامعه شناختی

 و هسیدر ندگیز در هفار از سطحی به که کنند  می دیخشنو و تعلق سحساا آن، یاـعضا رـیگد و هـجامع هـب نسبت ادفرا مانیز

 هبهر انمیز ،تیرعبا به.  باشد همافر نیشاابر...   و شتیابهد و شیزموآ مختلف تخدما و تمکاناا به سترسید ایبر زمال یترهاـبس

 که مانیز الذ اددارد؛فرا دیقتصاا-جتماعیا هپایگا و هفار سطح به بستگی دی،نوـخش ساـحسا هـنتیج در و ترهاـبس ینا از نشد مند

 هنداخو تجربه را ارامش سحساا زـنی انزـمی ناـهم هـب و تهـشدا دگیـنز از یترـبیش یمندتضایر سحساا ،باشد باالتر ادرـفا هاـپایگ

درپایگاههای اجتماعی  ادفرا که دکر طستنباا چنینان تو می  لحا عیندر.  برعکس و هستند نیز آن تولیدزبا و تولید به درقا و دکر

 جامعه پذیربودن که ستا جایز هم طستنباا ینا لحا  عیندر. ندرداربرخو جامعه پذیری دیجاا ایبر یبیشتر تمکن از اقتصادی 
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 ۰۰4/۰ ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰ ۰۷۷/۰ سطح معناداری



 

 ضریب دنبو پائین دجوو ینا با.   نددار ندگیز از یبیشتر ایتـضر ،باالتر یها   هپایگا در دممر و ستا ندگیز از ضایتر لمحصو

 دارد. متغیرها خالتد از ننشا بطهرا ینا در همبستگی

 سبزوارپیام نورجامعه شناختی جامعه پذیری جنسیتی دانشجویان  بین-

  رتوـص  بهجامعه پذیری جنسیتیمتغیر ومقوله( دو سمی)بااجنس متغیر هـک  اـنجآ  از. دارد دوـجو داریاـمعن وتتفا دانمر و نناز

 طتباارهد که جنسیتدمی ننشاT نموآزستا T–Test ،متغیر دو ینا نمیا بطهرا سیربر ایبر نموآز مناسبترین ،ست ا   ایلهـفاص

 .  دارد اعیـجتمدوراهی ا با داریمعنا

 

 وجامعه پذیری جنس بین ی رابطه به مربوط مستقل بادوگروهT ازمون نتایج4جدول

 سطح معناداری T میانگین جنسیت

 000/0 609/3 69/31 مرد

   71/29 زن

 

 از بیش نناز معموال که ندا داده ننشا و دهکر دـتأیی دوراهی اجتماعی و یتـجنس ی هپدیددو بین بطهرا دجوو بر ریبسیا تمطالعا

 د.ـکنن میً  ارشگز را دوراهی اجتماعی دانمر

 رگرسیون چندمتغیره

 خالصه مشخصات رگرسیون چندمتغیره5جدول 

 
R 

 
R 

 

Rتعدیل یافته 

 

 انحراف استاندارد

 

568/0 

 

322/0 

 

308/0 

 

54989/4 

 

 (منابع تغییرات متغیروابسته تحلیل واریانس5-1جدول )

مجموع  ضرایب

 مجذورات

 سطح معناداری F میانگین درجه ازادی



 

   374/464 7 615/3250 رگرسیون

 000/0 432/22 701/20 330 429/6831 باقیمانده

   _ 337 107/10082 کل

 

 

 (ضرایب تاثیررگرسیونی5-2جدول )

انحراف  B عنوان متغیر

 استاندارد

Beta T Sig 

 000/0 705/5 317/0 028/0 162/0 رفتارمراقبت

 000/0 771/4 233/0 069/0 328/0 جمع گرایی

 458/0 742/0 035/0 030/0 022/0 سن

 000/0 450/5  757/1 576/9 عددثابت

 

 اتتغییر و  یانسوار تبیین انمیز ،صددر ینا هـک تـسا دـصدر ،۲/۳۲ برابر تعیین ضریب ارمقد5رهشما ولجد تطالعاا سساابر

 ملاعو هـب زـنی(  دـصدر۶۸ دلمعا)  هباقیماند ارمقد کند می ننمایا تحقیق مستقل یمتغیرها مجموعه توسط را جتماعیا دوراهی

 ستابرابر F ان،میز یها( 5-۱) ولجدهای  داده ساـسا   رـب.  ستا  هنشد گرفته نظر در حاضر تحقیق در که دشو می طمربو ییگرد

 آن دـقص لاـحداراست معنا صددر یک از کمتر یخطا لحتماا به ریماآ ظلحا به (R) ینـتعی ریبـض هدمی د ننشا که۲۲/4۳۲  با

 تأثیر مستقل متغیر بر ،حاضر تحقیق در هدـش    ظاـلح تقلـمس یمتغیرها از یک امکد که هیمد پاسخ پرسش ینا به که یمدار

.   ریمـب یـم هرـبه( 5-۲) ، ولدـج تاـطالعا ازهـحومطر السؤ به پاسخگویی تـجه.    دـناتهـشانگذ یأثیرـت یک امکد و شتهاگذ

 ،مستقل یمتغیرها دنکر وارد از بعد ( 4۸۰-4۹4 ۱۳۸۸:  ی،صفر و رحبیبپو:به دشو عجو)ر نماز همروش یها ضفر پیشاساس رـب

 شد گرفته نیوـگرسر   دادـمج و ف،ذـح نـس الذ ؛ندا شتهدا دارمعنا بطهرا دوراهی اجتماعی اـب نـس زـج به هاآن که شد مشخص

. 



 

 

 ق:یافته های نظری تحقی

 جمع نقش، انتظاارات از آگاهی و مراقبت اخالق  شامل وابسته متغیرهای جنسیتی، پذیری جامعه شامل این تحقیق مستقل متغیر

 باشد می اجتماعی دردوراهی رفتار و وابسته متغیر نهایتات و گرایی

  تحت بیشتر نیز ار خود از تعریف و است روابط شخصی بین روابط و اجتماعی پیوستگی بر تأکیدشان بیشترین زنان، ایگلی، طبق نظر

 معنادار  رابط ۱۹۹5  ایگلیی  می دهید  ارائه  اجتماعی  روابط درکل و دوستان با روابط و شخصی روابط  خانوادگی،  روابط  تأثیر

 آگاهی و مراقبت اخالق جنسیتی، پذیری جامعه متغیرهای مجموع  دهد  می نشان اجتماعی دوراهی در رفتار و گرایی.  جمع بین

 بیشتر در خانواده در   اجتماعی دوراهی های موقعیت در را همیارانه رفتار شود، می زنان بودن گرا جمع سبب که نقش انتظارات از

 .دارد پی در زنان سوی از تنها مواقع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :گیریبحث و نتیجه

ها، تحقیقات بسیارکمی صورت گرفته است. در تحقیقات انجام یافته نیز، به افراد در این موقعیتدرمورد دوراهی اجتماعی و رفتار 

طور کلی، به جنسیت به عنوان یکی از عوامل شخصیتی مؤثر بر رفتار در دوراهی اجتماعی، پرداخته شده است. اگرچه این تحقیقات 

شناختی این امر، ها دارد ولی دالیل جامعههای جمعی آنگیریجهت اکثرأ نشان از میزان همکاری بیشتر زنان نسبت به مردان و

مغفول مانده است. همچنین در مورد تضاد منافع افراد با یکدیگر در حوزة خانواده، در ایران، تحقیقی صورت نگرفته است. بنابراین 

ها را در موارد تعارض منافع اقتصادی، ة هرکدام از آندر این پژوهش بر آن شدیم تا رفتار زوجین و میزان رفتار همیارانه و غیر همیاران

در قالب مفهوم دوراهی اجتماعی و نظریة بازی، بررسی کنیم. نتایج پژوهش تجربی در رابطه با متغیر وابسته نشان دادند که در تمامی 



 

به همکاری همسر است و در سه های طراحی شده، بیشترین فراوانی متعلق به همکاری زن است و کمترین فراوانی مربوط موقعیت

 همکاری، متعلق به زنان است.ترین موقعیت خرید منزل، اخذ وام و ارائة کارت بانکی، بیش

گرایی، پذیری جنسیتی، اخالق مراقبت، آگاهی از انتظارات نقش و جمع به تبع افزایش تمامی متغیرهای مستقل تحقیق اعم از جامعه

حی های طراهای در نظر گرفته شده برای موقعیتهمکاری آنها افزایش یافته است. نتایج گویه احتمال همکاری زنان نسبت به عدم

های دوراهی، باز هم در شده، نشان دادند که بیش از نیمی از افراد نمونه، حتی در صورت همکاری نکردن همسرانشان در موقعیت

های دوراهی طراحی شده همکاری نمی کنند. ویان در موقعیتگکنند بیش از نیمی از همسران پاسخها همکاری میاین موقعیت

های خود مانند انصاف، حق های خود، عالوه بر منفعت مادی، ارزشگیریمطابق با نظریة انتخاب عقالنی متأخر، اشخاص در تصمیم

این موارد را بیشتر از مردان در توان گفت زنان، (. در این رابطه می۹۸: ۱۳۷۳دهند )لیتل، شناسی و نوع دوستی را نیز دخالت می

 ها عقالنیتی معطوف به ارزش است.های دوراهی، دخیل می کنند و عقالنیت آنهای خود در موقعیتگیریها و تصمیمانتخاب

ار دپذیری جنسیتی با رفتار در دوراهی اجتماعی در خانواده، معنادر بخش استنباطی، نتایج پژوهش تجربی نشان داد که رابطة جامعه

پذیری جنسیتی، میزان رفتار همیارانه نیز افزایش یافته است. جامعه پذیری جنسیتی است. به این معنا که با افزایش میزان جامعه

واسطة متغیرهای اخالق مراقبت، آگاهی از انتظارات نقش و تاثیرگذار است و هم به اجتماعی مستقیماً بر رفتار افراد در دوراهی هم

 گراییپذیری جنسیتی، میزان اخالق مراقبت، آگاهی از انتظارات نقش و جمعبه این معنا که با افزایش میزان جامعهگرایی. جمع

 یابد.افزایش می

شود آشنا شده و در طول ها تجویز میپذیری، با رفتارهایی که متناسب با جنسیتشان برای آنزنان در خانواده و در جریان جامعه

 پردازند.، این هنجارها را درونی ساخته و بر اساس آن به کنش میپذیریفرایند جامعه

های عیتاند در موقپذیری جنسیتی، فراگرفتههایی که در جریان جامعهتوان گفت، افراد نمونة تحقیق مطابق با ارزشبر این اساس می

پذیری جنسیتی، از طریق نظری تحقیق، جامعه تعارض نفع فردی و جمعی، رفتارهای همیارانه خواهند داشت. بنابراین بر اساس مدل

گذارد. همچنان ایجاد اخالق مراقبت، آگاهی از انتظارات دیگران و جمع گرایی بر رفتار زنان در دوراهی اجتماعی در خانواده تأثیر می

ش ود. به این معنا که با افزایکه فرض رابطة بین اخالق مراقبت و آگاهی از انتظارات نقش با جمع گرایی معنادار و جهت آن مستقیم ب

 خالقا چون گفت، توانمی رابطه این در. است یافته افزایش نمونه، افراد گراییجمع میزان نقش، انتظارات از  اخالق مراقبت و آگاهی

گرا افراد ، سبب جمعکند، وجود این اخالق در ب میطل افراد از را آنان از مراقبت و جمع نیازهای به توجه دلسوزی، همیاری، مراقبت،

 باشند وویژه یک مادر و همسر، از آنان دارند آگاه میشود. همچنین، زنان از انتظاراتی که دیگران به عنوان یک زن بهها میبودن آن

ن ریکنند. طبق نظر ایگلی، زنان، بیشترود رفتار میها انتظار میبر اساس این آگاهی، جهت مقبول واقع شدن، همانطورکه از آن

تأکیدشان بر پیوستگی اجتماعی و روابط بین شخص است و تعریف از خود را نیز بیشتر تحت تأثیر روابط خانوادگی، روابط شخصی 

گرایی و رفتار در دوراهی اجتماعی (. رابطة معنادار بین جمع۱۹۹5دهند )ایگلی، و روابط با دوستان و درکل روابط اجتماعی ارائه می

گرا بودن زنان پذیری جنسیتی، اخالق مراقبت و آگاهی از انتظارات نقش که سبب جمعع متغیرهای جامعهدهد مجمومی نشان

 های دوراهی اجتماعی در خانواده در بیشتر مواقع تنها از سوی زنان در پی دارد.شود، رفتار همیارانه را در موقعیتمی



 

های طراحی شده، بین متغیرهای مستقل تحقیق و رفتار در موقعیتدهد که در تمامی نتایج تحلیل رگرسیون لوجستیک، نشان می

پذیری جنسیتی، اخالق مراقبت، آگاهی ای معنادار وجود دارد و در تمامی این موقعیت ها با افزایش جامعهدوراهی اجتماعی، رابطه

ا توان گفت: بریک نتیجه گیری کلی، میباشد. دگرایی، احتمال همکاری زنان، بیشتر از عدم همکاری، میاز انتظارات نقش و جمع

درنظر گرفتن صداقت افراد نمونه تحقیق در پاسخ گویی، ترجیح رفتاری بیش از نیمی از زنان پاسخگو، همکاری بوده است در حالی 

د و سود باشناست و این به معنای زیان مطلق یک طرف رابطه که زنان می ها، عدم همکاری بودهآنکه ترجیح رفتاری همسران 

 باشد.مطلق طرف دیگر که مردان هستند، می

های گیریتوان گفت هرچند خانواده بر پایة همکاری و همیاری اعضاء استوار است و وجود رفتارهای همیارانه و جهتبه طور کلی می

جنسیتی و رفتار مطابق با  هایها و باورپذیری جنسیتی و پذیرش کلیشهکند ولی، وجود جامعهجمعی را از همة اعضای آن طلب می

شود و در این های متعارض منافع فردی و جمعی در خانواده میهنجارهای جنسیتی سبب عدم تعادل همکاری زوجین در موقعیت

گیرند چرا که زنان مطابق با جامعه پذیری موقعیت ها زنان اغلب استراتژی همکاری و همسرانشان عدم همکاری را در پیش می

دهند. همچنین های دوراهی، دخالت میهای خود در موقعیتگیریها و تصمیمموارد را بیشتر از مردان در انتخاب جنسیتی، این

شود تنها زنان از اخالق مراقبت برخوردار باشند چرا که این اخالق از افراد پذیری جنسیتی سبب میطبق نظر گلیگان، جامعه

دوستى، رابطه با دیگران و حفظ منافع و عالیق دیگران باشد و اخالق زنان بیش از مردان  خواهد، رفتارشان مبتنى بر فداکارى، نوعمی

تواند ایجاد زمینة نارضایتی و اختالف و کشمکش و سردی روابط در (. پیامد این امر می۱۹۸۲مطابق با این الگو است )گیلیگان، 

ها و دهد وجود کلیشهمینة امور اقتصادی بوده است، این امر نشان میهای طراحی شده، در زخانواده باشد. با توجه به اینکه، موقعیت

 ای که مردانگونهشود بهآمده در طول زندگی مشترک، میهای به دست هنجارهای جنسیتی، سبب نابرابری در برخورداری از دارایی

 اند.ها داشتهش به سزایی در تولید آنباشند در حالی که، همسرانشان نقبیشتر از مالکیت قانونی این اموال برخوردار می

 : پیشنهادات

 .هستند اجتماعی دوراهی درگیر دریک که اینآگاهی دادن به کنشگران در باره 
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