فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده /سال اول /شماره  / 3زمستان0331
صفحه  ،332 -333مقاله پژوهشی اصیل

بررسي و مقايسهي عدالت بين زوجين رضايتمند و داراي تعارض
محمود بهمني
مرکز خدمات مشاوره و روانشناختی ،مؤسسهی آموزش عالی پارس شهر مهر(استان فارس)
سيد رضا فالح چاي
دانشیار ،گروه مشاوره و روانشناسی ،دانشكده علوم انسانی ،دانشگاه هرمزگان
اقبال زارعي
دانشیار ،گروه مشاوره و روانشناسی ،دانشكده علوم انسانی ،دانشگاه هرمزگان
پذیرش مقاله31/00/22 :
دریافت مقاله31/3/03 :

چكيده
زمينه و هدف :براساس فرضهای نظریهی برابری ،روابط شكل داد و ستدی دارد و افراد وقتی هزینههای بیشتری را متحمل و سودهای کمتری را
نسبت به چیزی که مستحق آن بودهاند ،دریافت کنند ،دچار نارضایتی و پریشانی در روابط خود میشوند .این پژوهش به بررسی و مقایسهی عدالت
در بین زوجین رضایتمند و دارای تعارض میپردازد.
روش :این پژوهش توصیفی و از توع علی -مقایسهای است .جامعهی این پژوهش را زوجین مراجعهکننده به کلینكهای مشاوره و همچنین زوجین
شرکتکننده در کارگاههای آموزش خانواده اداره بهزیستی شهر بندرعباس تشكیل دادند و نمونه آن 011 ،زوج ( 01زوج رضایتمند و  01زوج
دارای تعارض) را که به صورت روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند شامل میشود .زوجین شرکتکننده به پرسشنامهی رضایت زناشویی
هودسن و نیز پرسشنامهی محققساخته عدالت زناشویی پاسخ دادهاند .روایی و پایایی هر دو پرسشنامه رضایتبخش بوده ،برای تجزیه و تحلیل
دادهها از تحلیل واریانس چند متغیری ( (MANOVAاستفاده شده است.
يافتهها :یافتههای اصلی پژوهش نشان داد که در میزان عدالت و مولفههای آن تفاوت معناداری بین زوجین رضایتمند و زوجین دارای تعارض
وجود دارد .عالوه بر آن در عدالت و همه مولفههای آن به جز مولفهی توجه به نیازهای یكدیگر ،تفاوت معناداری بین زن و مرد یافت شده است و
زنان ناعدالتی بیشتری را در روابط خود احساس میکنند.
نتيجه گيري :در ایران شاهد تغییراتی در ساختار خانواده ،همچون تغییر در الگوهای تقسیم مسؤولیت و قدرت و افزایش تساویگرایی در زنان
بودهایم ،اما هنوز باورهای جنسیتی در مورد نقش زنان در خانواده ،تغییر مشابه و همراستایی نداشتهاند .این عامل موجب ایجاد احساس ناعدالتی و به
تبع آن نارضایتی در زوجین خصوصاَ زنان شده است.
كليد واژهها :عدالت ،مسئولیتهای خانواده ،قدرت زناشویی ،زوجین
 -0در ادبیات مدیریت  Equity theoryرا «نظریهی برابری » ترجمه میکنند ،ولی این ترجمه صحیح نیست .در زبان انگلیسی و به خصوص در ادبیات عدالت سازمانی با دو
واژه متمایز  Equalityو  Equityمواجه هستیم؛  Equalityبه معنای «تساوی» و داشتن ارزش برابر در بعد ریاضی و دقیق آن میباشد ،در حالی که  Equityبه معنی انصاف،
عدالت و عدم تبعیض است ).)Concise Oxford English Dictionary, 2004
 -2آدرس نویسندهی مسؤول :مرکز مشاوره خدمات روانشناختی ،موسسه آموزش عالی پارس ،شهر مهر ،فارس .تلفكس)1832( 0023211:
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مقدمه
ازدواج و تشكیل خانواده یكی از مهمترین پدیدههای زندگی است که میتواند موجبات رشد و شكوفایی
تواناییهای و همچنین تأمین نیازهای مختلف انسان و به دنبال آن آرامش روانی را فراهم آورد (احمدی و همكاران.)0333 ،
با وجود اهمیت و کارکردهای مهم ازدواج ،پدیدهایی که همواره باید مورد توجه قرار گیرد ،بروز کشمكش و تعارض به
عنوان جزء جدانشدنی و همیشگی در ازدواج و روابط زناشویی است که اگر زوجین نتوانند آن را به خوبی حل کنند آثار
مخربی برای زوجین و فرزندان در خانواده به همراه میآورد ( ثنایی ذاکر .)0380،در این راستا محققان در تحقیقات خود ،به
ارتباط میان تعارض زناشویی و متغیّرهای گوناگونی از جمله :اختالل در خوردن (رسولی و همكاران)0338 ،؛ بیماریهای
جسمی و روانی (شملینگ 0و شر) 0338 ،2؛ طالق و الكلیسم در مردان (اوفارل و دیگران)0330 ،3؛ احتمال افزایش طالق و
آثار مخرب آن (دیویس 2و کامینگ (0332 ،0پی بردهاند .تعارض زناشویی ،همچنین با بعضی از کارکردهای خانواده از
قبیل تربیت ضعیف (ایرل 0و برمن )0330 ،8و کاهش سازگاری فرزندان (گریچ 3و فینكم )0331،3ارتباط نشان داده است.
از دیدگاه نظری می توان گفت که ساختار خانواده و به تبع آن منابع تعارض ،تحت تاثیر مراحل مختلف تحولی در
خانواده و تاثیرات و تغییرات مختلف اجتماعی ،دچار تغییر میشود( فربد .)0330،امروزه تغییرات مختلف اجتماعی ،خانواده
و روابط زناشویی را دچار تغییراتی کرده است .برای مثال در گذشتهایی نه چندان دور در خانواده الگوهای نقش جنسیتی پر
رنگ بودند ،یعنی اینكه مردها مسؤولیت کارهای بیرون و زنها کارهای درون خانه را برعهده داشتند .همچنین زنان از قدرت
اندکی در جامعه و خانواده برخوردار بوده ،جامعه و خانواده شكل مردساالر به خود داشته است (آصفزاده .)0330 ،ولی
امروزه از طرفی مشكالت اقتصادی و تغییر در انتظارات خانوادهها ،درآمد بیشتر را برای خانوادهها ضروری ساخته است و از
طرفی زنان عالقهمندی بیشتری به شكوفایی و رشد توانمندیها و عالیق خود در بیرون از خانه پیدا کردهاند که خود باعث
افزایش حضور آنها در مجامع علمی و بازار کار شده است ( نظری.)0338،
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این تغییرات نیز از نگاه آمار کامالً مشهود است بهطوریکه آمار زنان شاغل و به تبع آن زنان تحصیل کرده در ایران ،
از  3/3درصد در سال 0380به  08/0درصد درسال  33افزایش یافته است(مرکز آمار و اطالعات زنان .)0333 ،با توجه به
این تغییرات ضرورت چنین پژوهش از آن جا آغاز میشود که امروزه الگوهایی از جمله تقسیم مسؤولیتها ،تقسیم منافع و
قدرت در خانواده و روابط زناشویی تغییر کرده ولی با این وجود ،تغییرات مشابهی در ساختار خانواده و باورهای جنسیتی در
مورد تقسیم قدرت و مسؤولیتها در خانواده به وجود نیامده است که این خود باعث ایجاد نارضایتی در بین زوجین خصوصاَ
زنان شده است (وبستر0و رایس.)0330 ،2
نظریه برابری یكی از نظریاتی است که از حوزه این تغییرات به تبیین تعارضات و نارضایتی زوجین میپردازد .این
نظریه ابتدا در علم اقتصاد بعدها توسط والستر و همكارانش )0380(3در جامعه شناسی و روانشناسی مورد استفاده قرار گرفتند.
نظریهی برابری بر این اعتقاد است که روابط افراد بر پایهی محاسبههای هزینه و سود(دریافتی) 2دور میزند (هاتفیلد و
راپسون ،)2100،یعنی افراد با مهم دانستن مقدار هزینه (درونگذاشت) هایی که در روابط متحمل و سود ( دریافتی) هایی که
در روابط متقابل خود بهدست میآورند به بررسی مقدار تناسب این دو خواهند پرداخت .هزینهها در حقیقت مقدار سودهایی
است که هر کدام برای دیگری داشته و فعالیتی که هر زوج برای جلب رضایت دیگری و باال یردن کیفیت رابطه طرفین انجام
میدهند و سودها نیز مقدار منافع و جنبههای مثبتی است که فرد از زوج دیگری در رابطه ،میتواند بهدست آورد که از جمله
میتوان به مشارکت دادن در تصمیمگیری ،آزادی در پرداختن به فعالیتهای مورد عالقه ،توجه به نیازهای فرد ،مشارکت
در فعالیتهای درون خانگی و هر چیز دیگری که برای فرد رضایتبخش باشد اشاره نمود.
براساس نظریه برابری ،افراد به علت خودخواهی در روابط خود بهدنبال کاهش هزینهها و افزایش سودهایشان
(دریافتی مثبت) میباشند (ثیبولت وکلی .)0303،به عالوه ،این نظریه فرض گرفته است ،با این وجود که افراد افزایش سودها
را در روابط خود خواستارند ،ولی به تعادل در سودها و هزینهها نیز تمایل دارند (هاتفیلد و همكاران .)2113،به همین دلیل
میتوان چنین فرض کرد که افراد اگر بتوانند فعالیتهای خود را با دیگری کم یا مساوی کنند و هم چنین منافع بیشتر و
مساوی در رابطهی خود بهدست آورند احساس رضایتبخشی پیدا کرده ،بالعكس اگر فعالیت بیشتر و منافع کمتری داشته و
بدست آورند دچار پریشانی و نارضایتی در رابطهی خود خواهند شد(سویچر.)0330،0
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در این نظریه وقتی افراد هزینهها و سودهای متناسب یا نسبتاً متعادلی را در رابطهی خود ارائه و دریافت کنند ،نسیت به
رابطهی خود احساس عدالت میکنند .اما وقتی احساس کنند سود بیشتری دریافت و هزینه کمتری ارائه کردهاند یا به
عبارتی چیزی بیشتر از حق خود دریافت کردهاند ،احساس سودبری 0از شریك رابطه خود دارند و اگر سود کمتری دریافت
و هزینهی بیشتری ارائه کردهاند یا به عبارتی چیزی کمتر از حق خود دریافت کردهاند ،احساس ضرردهی 2نسبت به شریك
رابطه دارند .افراد به دوشكل در روابط خود دچار نارضایتی و پریشانی میشوند .یكی احساس ضرردهی و دیگری احساس
سودبر ی که تعارض و پریشانی ایجاد شده در روابط ضررده بیشتر از روابط سودبخش است ( هاتفیلد و همكاران.)2100 ،
نظریه قدرت نیز به بررسی مقدار سهم هر یك از افراد در تصمیمات مشترك ( تصمیم در مورد خرید ،موقعیتهای شغلی،
تحصیلی و  )...میپردازد و در چهار چوب نظریه ی برابری فرض بر این است که افراد در روابطی که احساس کنند قدرت
(سهم فرد در تصمیمگیری) به شكل ناعادالنهایی تقسیم شده است احساس نارضایتی میکنند(پیمنتال.)2111 ،
2

محققان زیادی در تحقیقات خود بین عدالت و و رضایت زناشویی(گرینستین ،2113،3آسوده و همكاران  )2101،و
مؤلفههای مرتبط با رضایت زناشویی از جمله شادکامی زناشویی (فریسكو و ویلیامز2112،؛ دیو 0و یلكوکس) 2100،0؛
کیفیت زناشویی (پینا 8و بنگستون)0333،3؛ تعهد زناشویی (سباتلی 3و پیگو)0330،01؛ پایداری زناشویی (آتنه و
همكاران0332،00؛ هس و همكاران)2113،02؛ صمیمیت زناشویی(الرسون و همكاران ،)0333،03ارتباط یافتند .عدهای نیز بین
احساس ناعدالتی در روابط و متغیّرهایی از جمله احتمال افزایش طالق (فریسكو و ویلیامز)2112 ،؛ افسردگی بیشتر در زنان
(اسچفر )0331 ، 02؛ خشونت خانوادگی( برایانت)2110،00؛ کاهش به کارگیری راهبردهای نگه دارندهی رابطه و عدم اعتماد
زناشویی (داینتون )2113،00ارتباط یافتهاند.
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همانطور که ذکر شد ،یكی از اصلیترین فرضهای نظریهی برابری این است که افراد در موقعیتهایی که احساس
ناعادالنهای کنند ،آشفتگی و نارضایتی بیشتری را در مقایسه با افردی که احساس عادالنهای دارند احساس میکنند .بر مبنای
این فرض تحقیقات گستردهای انجام شدهاست ،برای مثال وان یپیرن و همكارانش( )0331درمطالعهی طولی خود بر روی
 830فرد متاهل به این نتیجه رسیدند که افراد در روابط عادالنه ،دارای رضایت زناشویی بیشتری از افراد در روابط ناعادالنه
هستند .نكته جالبی که در این تحقیق به آن اشاره شده ،این است که به شكل محتاطانهای میتوان ارتباط بین رضایت و
عدالت را علّی دانست .در مطالعهای بنجامین ،)2112( 0به این نتیجه رسیده است که برای همهی افراد در نژادهای مختلف
آمریكایی عدالت در روابط زناشویی ،یك مالك معناداری برای باال بودن کیفیت زناشویی است .او همچنین در تحقیق خود
به این نتیجه دست یافت که زنان ناعدالتی بیشتری را نسبت به مردان در روابط زناشویی خود احساس میکنند.
کاریرو )2100 ( 2نیز در پژوهش خود به بررسی رابطهی رضایت زناشویی و احساس عدالت در مسؤولیتهای درون
خانواد گی پرداخته است و به این نتیجه دست یافت که بین این دو متغیّر هم برای زنان و هم برای مردان رابطه مثبتی وجود
دارد ولی زنان ناعدالتی بیشتری را نسبت به مردان در تقسیم مسؤولیتهای خانوادگی احساس میکنند.
از آن جایی که بافت اجتمایی جامعه ما متفاوت با دیگر جوامع خصوصاً جوامع غربی و بیشتر این تحقیقات در
کشورهای غرب انجام گرفته است ،لذا این پژوهش به شناخت بیشتر نقش عدالت در رضایت و نارضایتی بین زوجین در
ایران خاصه شهر بندرعباس کمك میکند .به طور کلی این پژوهش به بررسی و مقایسه عدالت زناشویی بین زوجین
رضایتمند و دارای تعارض براساس تفكیك جنسیت(زن و مرد) در شهر بندرعباس میپردازد.
سؤالاصلی پژوهش این است که آیا عدالت و مولفههای عدالت بین زوجین رضایتمند و زوجین دارای تعارض زناشویی
براساس تفكیك جنسیت ( زن و مرد) متفاوت است؟
روش
طرح این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش ،توصیفی و علی -مقایسهایی است .جامعهی آماری این
پژوهش شامل تمامی زوجین مراجعه کننده به کلینیكهای مشاوره و زوجین شرکت کننده در کارگاههای آموزش خانواده
بهزیستی شهر بندرعباس ،در فاصلهی زمانی اردیبهشت تا مهر  ،33میباشد .ازآنجایی که در این پژوهش امكان نمونهگیری
. Benjamin, J.P
. Carriero, R
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تصادفی وجود نداشته ،لذا با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس  00زوج از شرکت کنندگان در کارگاههای آموزش به
صورت فرضی به عنوان زوجین رضایتمند و  00زوج از مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره به صورت فرضی به عنوان گروه
زوجین دارای تعارض انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها پس از گرفتن مجوزهای الزم و حضور در مراکز مشاوره و
کارگاههای آموزشی و جلب رضایت مسؤولین و زوجین مراجعهکننده ،پرسشنامههای پژوهش به زوجین داده شد و سعی شد
زن و شوهر جداگانه آن را تكمیل کنند .از آنجا که زوجین رضایتمند و متعارض به صورت فرضی انتخاب شده بودند ،الزم
بود برای شناخت دقیقتر وضعیت رضایتمندی آنها نمرات کسب شده ،در شاخص رضایت زناشویی محاسبه شود که
محقق پس از جمعآوری دادهها از این طریق این دو گروه را تفكیك نموده است .عالوه بر آن زوجینی که یكی از آنها
رضایتمند و دیگری داری تعارض شناخته شده بود و همچنین زوجینی که فرزندی نداشتند 0از جریان تحلیل حذف شدند.
جهت حذف متغیّرهای مداخلهگر ،دو گروه داری تعارض و رضایتمند از نظر سطح تحصیالت ،سن ،تعداد فرزند و شغل ،به
عنوان متغیّ رهای تاثیر گذار در رضایت و تعارض زناشویی همگن شد و در پایان به شكل مساوی  01زوج به عنوان گروه
رضایتمند و  01زوجین به عنوا ن گروه دارای تعارض تفكیك شدند.
ابزار
پرسشنامهي عدالت زناشويي .پرسشنامهی عدالت زناشویی ساختهی محقق در این پژوهش ،پرسشنامهی 20
سؤوالی است و اقتباسی از چهار پرسشنامهی استفاده شده در تحقیقات پیشین میباشد .این پرسشنامه که به صورت چندآیتمی
ساخته شده است ،دارای  2خرده مقیاس بوده ،و درسواالت هر خرده مقیاس دو سری سوال که یكی مفهوم برابری و دیگری
احساس انصاف را در رابطه میسنجد .خرده مقیاسهای این پرسشنامه شامل «عدالت در تقسیم مسئولیتهای خانواده»« ،عدالت
در تقسیم قدرت»« ،عدالت در احترام به اطرافیان یكدیگر»« ،عدالت در توجه به نیازهای یكدیگر» میباشد .نمرهگذاری در
این پرسشنامه با مقیاس لیكرت و در یك طیف  +3تا  - 3تقسیم بندی میشود که هر چه نمرات به  +3نزدیكتر باشد ،رابطه
از نظر فرد برای دیگری ناعادالنهتر و هر چه نمرات به - 3نزدیكتر باشد ،رابطه برای خود فرد ناعادالنهتر بهنظر میرسد و
نمرهی بین  -1/0و  +1/0نیز نشان دهندهی عادالنه بودن رابطه است .همان طور که در تحقیقات مختلف اشاره شده است ،با
وجود اینكه برخی روابط برابر نیست ولی عادالنه به نظر میرسد ،به این خاطر محققان مختلف متغیّر عدالت را در سنجش
عادالنه بودن روابط رواتر از مفهوم برابری میدانند (ثیبولت،کلی0303،؛فریسكو و ویلیامز 2113 ،؛ بنجامین2110،؛ هاتفیلد و
همكاران .)2113 ،لذا محقق در این تحقیق متغیّر عدالت را وارد تجزیه و تحلیل نمودهاست .محقق برای یهدست آوردن روایی
0

 .ازآنجا که در پرسشنامه عدالت زناشویی در مولفهی عدالت در تقسیم مسؤولیتهای خانواده دو سؤ ال به فرزندان اختصاص دارد زوجین بدون فرزند از فرایند تحلیل حذف شده-

اند.
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صوری و محتوای پرسشنامه ابتدا آن را در اختیار منخصصان حوزه خانواده در داخل کشور قرار داده است و از بین آنها 01
نفر روایی پرسشنامه را تایید و پیشنهاداتی جهت کامل و بهتر شدن آن ارائه کردند که مورد استفاده قرار گرفت .سپس جهت
کسب نظر به دکتر هاتفیلد ارسال گردید ،ایشان نیز پیشنهاداتی برای بهتر شدن آن داشتند که لحاظ گردید .پایایی این
پرسشنامه نیز از طریق آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه1/31و برای خرده مقیاسهای عدالت در تقسیم مسئولیتهای
خانواده ،1/80 ،عدالت در تقسیم قدرت ،1/32 ،عدالت در احترام به اطرافیان یكدیگر 1/30 ،و عدالت در توجه به نیازهای
یكدیگر  1/30بهدست آمده است.
پرسشنامهي (شاخص) رضايت زناشويي هودسن .شاخص رضایت زناشویی که توسط هودسن ( )0332تهیه
شده است ،یك ابزار  20سؤالی است که برای اندازه گیری میزان ،شدت یا دامنه مشكالت زن و شوهر در رابطهی زناشویی
تدوین شده ،دارای روایی سازهای خوبی است و با مقیاسهایی که نباید همبستگی داشته باشد ،همبستگی ضعیفی دارد
(صداقت )0330 ،و هم چنین با چندین مقیاس که باید همبستگی خوبی داشته باشد ،مانند مقیاس رضایت جنسی و رضایت
زناشویی اینریچ همبستگی معناداری نشان میدهد (ثنایی .)0383،شاخص رضایت زناشویی با ضریب همبستگی 1/30در
بازآزمایی دوساعته از یك اعتبار کوتاهمدت عالی برخوردار بودهاست .پایایی این آزمون نیز از طریق آلفای کرونباخ توسط
ثنایی()0338؛ ابراهیم نژاد ()0330؛ حقیقی ( )0333و خود محقق باالتر از  1/80بهدست آمده که نشان دهنده همسانی درونی
آن است .پاسخها در یك طیف  8لیكرتی از هیچگاه و همیشه تنظیم شده است و نمرهگذاری آن نیز به این شكل است که
نمرات  30به پایین نشانهی عدم مشكالت مهم بالینی در رابطه و نمرات  30به باال داللت بر وجود مشكالت بالینی قابل مالحظه
دارد(ثنایی.)0383 ،
همان طور که ذکر شد ،ابتدا زوجها با توجه به نمره آزمون رضایت زناشویی به دو گروه رضایتمند و دارایتعارض
تقسیم شدند ،پس از آن به دلیل آن که مقایسهی میانگین بیش از دو گروه( زن و مرد؛ رضایتمند و داری تعارض) مد نظر
بوده ،از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری ) (MANOVAاستفاده شدهاست .سطح معناداری  P< /10در نظر گرفته شده و
برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار آماری  SPSS 16استفاده شدهاست.
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يافتهها
ویژگیهای جمعیت شناختی زوجهای شرکت کننده در این پژوهش نشان داد که در متغیر سطح تحصیالت0390 ،
درصد از زوجین رضایتمند و  23درصد از زوجین دارای تعارض تحصیالت باالتر از دیپلم و بقیه نیز دیپلم و پایینتر را دارا
بودند .در متغیر طول زناشویی نیز به ترتیب 21و  03درصد از زوجین رضایتمند و دارای تعارض 0تا 0سال؛  03و  08درصد
0تا 01سال و  0290و  00درصد ،باالتر از  00سال از طول زناشوییشان میگذشته است .در متغیر شغل در گروه مردان
رضایتمند 23 ،درصد از افراد کارمند؛  03درصد آزاد و  2درصد کارگر بودند و در گروه مردان دارای تعارض نیز 23
درصد از افراد کارمند؛  03درصد آزاد؛ و  2درصد نیز کارگر بودند .در گروه زنان رضایتمند 02 ،درصد از افراد کارمند؛ 2
درصد کارگر و  30درصد کارگر بودند و در زنان دارای تعارض نیز  03درصد از افراد کارمند؛  8درصد کارگر و  22درصد
نیز خانهدار بودند.
جدول شماره  0یافتههای توصیفی دیگر از جمله میانگین و انحراف معیار نمرات افراد شرکتکننده در پژوهش را در
مقیاس عدالت زناشویی ،به تفكیك گروه و جنسیت نشان میدهد.عدالت و مولفههای آن در بین زوجین رضایتمند و دارای
تعارض و همچنین در بین زنان و مردان مورد مقایسه قرار گرفته که نتایج آن در جدول 2و  3آمده است.
در مولفهی عدالت همانطور که مشاهدات جدول  0نشان میدهد ،برحسب متغیر مستقل نوع زوجین ،بین زوجین
رضایتمند و دارای تعارض تفاوت معناداری وجود دارد  )P=/10 , F=082/238و براساس متغیر مستقل جنسیت نیز بین
زن و مرد تفاوت معناداری دیده میشود ( . (P=1/10 , F=23/322اثر تعاملی بین جنسیت و نوع گروه نیز در عدالت معنادار
میباشد ( . (P=1/10 , F= 20/183به شكل کلی میتوان گفت که دو اثر اصلی و اثر تعاملی نوع و گروه وقتی با هم وارد
تحلیل شدهاند ،درمتغیّر عدالت تفاوت معناداری نشان داده است .که این یافتهها پاسخ سؤال اول پژوهش میباشد.
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جدول  -ميانگين و انحراف معيار نمرات عدالت زناشويي ،به تفكيك گروه و جنسيت
عدالت

متغیرها
گروه
زوجین
رضایتمند

زوجین
دارای
تعارض

مجموع

عدالت در تقسیم

عدالت در تقسیم

عدالت در احترام

عدالت در توجه به

مسئولیتها

قدرت

به اطرافیان

نیازها

جنسیت

M

S.D

M

S.D

M

S.D

M

S.D

M

S.D

زن

3 /30

1/23

3 /30

1/33

3 /81

1/32

3 /83

1/02

3 /33

1/23

مرد

3 /30

1/31

2

1/31

3 /33

1/08

3 /30

1/20

2

1/30

مجموع

3 /31

1/28

3 /33

1/30

3 /83

1/03

3 /38

1/23

3 /33

1/32

زن

2 /30

1/03

2 /82

1/03

2 /00

1/03

3 /00

1/03

2 /33

1/03

مرد

3/23

1/30

3 /82

1/22

3 /80

1/33

3 /01

1/01

3 /01

1/00

مجموع

3/02

1/23

3 /23

1/82

3 /00

1/30

3 /32

1/82

3 /12

1/00

زن

3 /00

1/02

3 /31

1/80

3 /03

1/88

3 /28

1/80

3 /23

1/00

مرد

3 /03

1/21

3 /30

1/33

3 /32

1/00

3 /83

1/00

3 /00

1/02

جدول  -تحليل واريانس دو راهه نوع گروه(رضايتمند و داراي تعارض) و جنسيت(زن و مرد) بر عدالت
منبع

مجموع

درجه آزدی

مجذورات

میانگین

مقدار f

سطح معنیداری

مجذورات

نوع (رضایتمند و دارای تعارض)

239033

0

239033

082/238

1/10

جنسیت (مرد و زن)

0/812

0

0/812

23/322

1/10

اثر تعامل (جنسیت و نوع گروه)

2/333

0

2/333

20/183

1/10
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جدول .3تحليل واريانس دو راهه گروه(رضايتمند و داراي تعارض) و جنسيت (زن و مرد) بر مولفههاي عدالت
مولفههای
عدالت
عدالت در تقسیم
مسؤولیتها
عدالت در تقسیم
قدرت
عدالت دراحترام
به اطرافیان
عدالت درتوجه به
نیازها

منبع

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزدی

مجذورات

مقدار F

سطح
معنیداری

نوع (رضایتمند و دارای تعارض)

22/033

3

22/033

022/130

1/10

جنسیت (زن و مرد)

00/810

0

00/810

83/002

1/10

اثر تعاملی (جنسیت و نوع گروه)

3/023

0

3/023

22/200

1/10

نوع (رضایتمند و دارای تعارض)

21/100

0

21/100

03/300

1/10

جنسیت (زن و مرد)

23/080

0

23/080

31/328

1/10

اثر تعاملی (جنسیت و نوع گروه)

03/080

0

03/080

20/233

1/10

نوع (رضایتمند و دارای تعارض)

00/020

0

00/020

21/333

1/10

جنسیت (زن و مرد)

3/331

0

3/331

3/020

1/113

اثر تعاملی(جنسیت و نوع گروه)

/210

0

/210

0/132

1/238

نوع (رضایتمند و دارای تعارض)

20/300

0

20/300

222/020

1/10

جنسیت (مرد و زن)

/210

0

/210

0/132

1/238

اثر تعاملی (جنسیت و نوع گروه)

/031

0

/031

/1302

1/323

در مورد سوال دوم پژوهش همانطور که در جدول شماره ( )3نشان داده شده است ،برحسب متغیّر مستقل نوع
زوجین تفاوت معناداری در عدالت و هر چهار مولفهی عدالت در تقسیم مسؤولیتهای خانواده؛ عدالت در تقسیم قدرت،
عدالت در احترام به اطرافیان و عدالت در توجه به نیازهای یكدیگر وجود دارد و زوجین دارای تعارض عدالت کمتری را
نسبت به زوجین رضایتمند نشان دادهاند .براساس متغیّر مستقل جنسیت ،در عدالت در تقسیم مسؤولیتهای خانواده ،عدالت
در تقسیم قدرت و عدالت در احترام به اطرافیان معنادار بوده ،زنان نارضایتی بیشتری را نسبت به مردان احساس میکنند .اثر
تعاملی بین جنسیت و نوع گروه ،در عدالت در تقسیم مسئولیتهای خانواده و عدالت در تقسیم قدرت نیز معنادار میباشد.
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بحث و نتيجهگيري
هدف پژوهش حاضر مقایسه عدالت زناشویی و مولفههای آن در بین دو گروه رضایتمند و دارای تعارض براساس
تفكیك جنسیت (زن و مرد) بوده است .یافتههای پژوهشی حاصل از تحلیل واریانس چند متغیّری نشان میدهد ،بین زوجین
رضایتمند و دارای تعارض زناشویی در میزان عدالت تفاوت معناداری وجود دارد ،یعنی زوجین دارای تعارض ،عدالت
کمتری را نسبت به زوجین رضایتمند در روابط زناشویی خود احساس میکنند .عالوه بر آن ،نشان داده شد که عدالت در
بین زنان و مردان نیز به طور معناداری متفاوت بوده است .این یافتهها با نتایج وان یپرین و بوانك( )0331که در پژوهش خود
به این نتیجه دست یافتند که افرادی که در روابط خود احساس ناعادالنهایی دارند نسبت به افرادی که عدالت بیشتری را در
روابط خوداحساس میکنند  ،رضایت کمتری را تجربه میکنند همسو میباشد .در این پژوهش محققان بین عدالت و رضایت
زناشویی رابطهی علّی برقرار کردند و فرض را بر این گذاشتند که عدالت باعث ایجاد رضایت در رابطه میشود.
بنجامین( ، )2110نیز در تحقیقی دیگر به این نتیجه دست یافته است که عدالت در بین افراد دارای تعارض کمتر از افراد
رضایتمند میباشد .عالوه بر آن وی به این نتیجه رسید که بهدلیل ارتباط باالی عدالت و رضایت میتوان ارتباط آنرا علّی
فرض کرد .هاتفیلد و همكاران ( )2100نیز در پژوهش خود دریافتند که زوجین دارای تعارض نبست به زوجین رضایتمند
عدالت کمتری را در روابط خود احساس میکنند .عالوه بر آن  ،وان یپرین و بوانك( ،)0332فریسكو و ویلیامز( )2112و
بنجامین( ،)2110نیز در پژوهش خود به این نتیجه دست پیدا کردند که احساس عدالت در بین مردان و زنان به شكل
معنادری متفاوت است و زنان در مورد ناعادالنه بودن روابط شكایتهای بیشتری دارند.
در مورد مولفههای عدالت نیز یافتههای تحقیق نشان میدهد ،در مولفه عدالت در تقسیم مسئولیتهای خانواده؛ عدالت
در تقسیم قدرت؛ عدالت در احترام به اطرافیان و عدالت در توجه به نیازهای یكدیگر تفاوت معناداری در بین گروه
رضایتمند و دارای تعارض وجود دارد و افراد دارای تعارض احساس ناعادالنه بودن بیشتری در رابطهی زناشویی خود نشان
دادهاند .همچنین یافتههای پژوهش نشان داده است که در سه مولفه عدالت در تقسیم مسؤولیتهای خانواده ،عدالت در تقسیم
قدرت ،عدالت در احترام به اطرافیان یكدیگر تفاوت معناداری در بین زن و مرد وجود داشته ،در این سه مولفه زنان احساس
ناعادالنه بودن بیشتری را نسبت به مردان احساس میکنند .در خصوص مولفه عدالت در مسؤولیتهای خانواده یافتههای ما با
یافتههای فریسكو و ویلیامز ()2112؛ گرینستین ( (2113و کاریو  )2100که در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که
افراد دارای تعارض و زنان احساس ناعادالنه بودن بیشتری را نسبت به افراد رضایتمند و مردان در تقسیم مسؤولیتهای
خانواده در روابطشان نشان دادهاند همسو بوده است.
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یافتههای ما در خصوص متغیّر عدالت در تقسیم مسؤولیتهای خانواده در ایران با یافتههای رجبی و همكاران( ،)0331که به
این نتیجه دست پیدا کردهاند که زوجینی که همسران آنها ایدئولوژی تساویگرایانهایی نسبت به مسؤولیتهای درون
خانوادگی داشتهاند کیفیت زناشویی باالتری نشان میدهند و همچنین یافتههای قبادی و همكارانش( )0331که در تحقیق خود
بین احساس ناعدالتی در تقسیم کارهای خانوادگی و نارضایتی زناشویی در بین زنان ارتباط مثبتی یافتهاند ،همسو بوده است.
در خصوص مولفهی عدالت در تقسیم قدرت نیز یافتههای ما با یافتههای تانگ)0333(0؛ پیمتال)2111(2؛ آسوده و همكاران
( )2101و بوالندا )2100(3که در پژوهشهای خود به این نتایج دست یافتند که افراد در روابطی که احساس کنند قدرت
(سهم فرد در تصمیمگیری) به شكل ناعادالنهایی تقسیم شده است احساس نارضایتی میکنند و اینکه زنان احساس ناعادالنه
بودن بیشتری را در تقسیم قدرت نشان دادهاند  ،همسو بوده است  .در تبیین یافتههای فوق در خصوص عدالت و همه
مولفههای آن از دیدگاه نظری میتوان گفت که براساس نظریهی برابری ،وقتی افراد احساس کنند سود بیشتری دریافت و
هزینه کمتری ارائه کردهاند ،یا به عبارتی چیزی بیشتر از حق خود دریافت کردهاند و وقتی سود کمتری دریافت و هزینهی
بیشتری ارائه کردهاند یا به عبارتی چیزی کمتر از حق خود دریافت کردهاند دچار نارضایتی و پریشانی میشوند( هاتفیلد و
همكاران .)2100 ،به عبارت دیگر نیز میتوان گفت افرادی که بتوانند فعالیتهای خود را کم یا مساوی کنند و هم چنین
افرادی که بتوانند منافع بیشتر و یا مساوی در رابطه بدست آورد احساس رضایتبخش پیدا میکنند و بالعكس اگر افراد
فعالیت بیشتر و منافع کمتری داشته و بهدست آورند دچار پریشانی ونارضایتی در روابط خود میشوند(سویچر.)0330،2
از طرف دیگر در همسویی یافتههای فوق با دیدگاه نظری میتوان گفت ،نظریهی قدرت در چهارچوب نظریهی
برابری پیش بینی کرده است افرادی که در روابط خود احساس ناعادالنه نسبت به تقسیم قدرت دارند احساس نارضایتی
میکنند .از نتایج دیگر این پژوهش این بود که میزان عدالت در بین زنان و مردان در همهی مولفههای عدالت به جز توجه به
نیازها معنادار بوده ،زنان بیشتر از مردان احساس ناعادالنهای نشان دادهاند .در ارتباط با این یافته نیز نظریه برابری و نظریهی
قدرت بر این اعتقاد است که امروزه الگوهایی از جمله تقسیم مسؤولیتها ،تقسیم منافع ،تقسیم قدرت در خانواده و روابط
زناشویی تغییر کردهاند ولی با این وجود ،تغییرات مشابهی در ساختار خانواده و باورهای جنسیتی در مورد تقسیم قدرت،
تقسیم مسؤولیتها به وجود نیامده است که این خود باعث ایجاد نارضایتی در بین زوجین ،خصوصاَ زنان شده است ( هاتفیلد
و همكاران .)2100،اثر تعاملی نیز بین جنسیت (زن و مرد) و نوع گروه (رضایتمند و دارای تعارض) در عدالت و دو
1
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مولفهی عدالت در تقسیم مسؤولیتهای خانواده ،عدالت در قدرت معنادار میباشد .اثر تعاملی در عدالت و مولفه های عدالت
به این معناست که هم زنان رضایت مند و هم زوجین متعارض عدالت کمتری را نسبت به مردان احساس میکنند ولی این
تفاوت در بین زوجین دارای تعارض بیشتر است و میتوان از این نتایج چنین استنباط کرد که عدالت بیشتر در نارضایتی زنان
تاثیر داشته و متغیّری تاثیرگذاری در ایجاد نارضایتی مردان نبوده است.
یكی از محدودیتهای این پژوهش استفاده از روش نمونهگیری در دسترس میباشد که باعث کاهش تعمیمپذیری
آن نیز شده است .از محدودیتهای دیگر پژوهش تعارض زیاد برخی زوجها و در شرف طالق بودن آنها بود که بهتر بود
در سه گروه رضایتمند ،متعارض و در شرف طالق مورد بررسی و مقایسه قرار میگرفتند .از یك سوی به این دلیل که بیشتر
افراد شرکت کننده در کارگاه آموزش خانواده و مراکز مشاوره ،تحصیل کرده و در فاصله سنی 22تا  32بودند و از سوی
دیگر بهدلیل تاثیرگذار بودن نقش دورههای تحولی خانواده و تحصیالت بر عدالت زناشویی ( فریسكو و ویلیامز ،)2112،این
عوامل نیز میتواند مورد لحاظ قرار گیرد که در این تحقیق لحاظ نشده است.
به طور کلی با توجه به نتایج این پژوهش می توان چنین گفت که در ایران شاهد تغییراتی در ساختار خانواده ،همچون تغییر
در الگوهای تقسیم مسؤولیت و قدرت و افزایش تساویگرایی در زنان بودهایم ،اما هنوز باورهای جنسیتی در مورد نقش زنان
در خانواده ،تغییر مشابه و همراستایی نداشتهاند .این عامل موجب ایجاد احساس ناعدالتی و به تبع آن نارضایتی در زوجین
خصوصاَ زنان شده است.
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