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  چكيده

تری را متحمل و سودهای کمتری را  های بیش افراد وقتی هزینه شكل داد و ستدی دارد وی برابری، روابط  های نظریه براساس فرض :زمينه و هدف

عدالت   ی این پژوهش به بررسی و مقایسه. شوند میدر روابط خود دریافت کنند، دچار نارضایتی و پریشانی  ،اند نسبت به چیزی که مستحق آن بوده

 .  پردازد تعارض می  و دارایمند رضایتدر بین زوجین 

زوجین همچنین های مشاوره و  کننده به کلینك زوجین مراجعه رااین پژوهش  یجامعه. ای است مقایسه -توصیفی و از توع علی پژوهش این :روش

زوج  01مند و  زوج رضایت 01)زوج 011دادند و نمونه آن،  خانواده اداره بهزیستی شهر بندرعباس تشكیلهای آموزش  کننده در کارگاه شرکت

رضایت زناشویی   ی کننده به  پرسشنامه زوجین شرکت. شود گیری در دسترس انتخاب شدند شامل می که به صورت روش نمونه را (دارای تعارض

تحلیل برای تجزیه و ،  بخش بوده هر دو پرسشنامه رضایت روایی و پایایی. اند ساخته عدالت زناشویی پاسخ داده ی محقق هودسن و نیز پرسشنامه

 . است استفاده شده  MANOVA))چند متغیریها از تحلیل واریانس  داده

و زوجین دارای تعارض مند رضایتزوجینبینمعناداریتفاوت های آن عدالت و مولفهمیزاندرکهدادنشانپژوهشاصلیهای یافته :ها يافته

یافت شده است و بین زن و مرد یكدیگر،  تفاوت معناداری  یی توجه به نیازها مولفه های آن به جز مولفهعالوه بر آن در عدالت و همه . وجود دارد

 .کنند تری را در روابط خود احساس می زنان ناعدالتی بیش

گرایی در زنان  تساوی و قدرت و افزایش  در ایران  شاهد تغییراتی در ساختار خانواده، همچون تغییر در الگوهای تقسیم مسؤولیت: يجه گيرينت

این عامل موجب ایجاد احساس ناعدالتی و به . اندایم، اما هنوز باورهای جنسیتی در مورد نقش زنان در خانواده، تغییر مشابه و همراستایی نداشته بوده

.تبع آن نارضایتی در زوجین خصوصاَ زنان شده است

 شویی، زوجینهای خانواده، قدرت زنا عدالت، مسئولیت: ها كليد واژه
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 مقدمه

 شكوفایی و رشد موجبات تواند است که می زندگی های پدیده ترین مهم از یكی ازدواج و تشكیل خانواده 

. (0333 احمدی و همكاران،)آورد  فراهم را چنین تأمین نیازهای مختلف انسان و به دنبال آن آرامش روانی  و هم های توانایی

به  تعارض و کشمكش بروزایی که همواره باید مورد توجه قرار گیرد،  ازدواج،  پدیدهکردهای مهم و کار با وجود اهمیت

آثار اگر زوجین نتوانند آن را به خوبی حل کنند  کهاست  زناشوییجزء جدانشدنی و همیشگی در ازدواج و روابط  نعنوا

به  د،این راستا محققان در تحقیقات خو در(. 0380ثنایی ذاکر،) آورد  می همراه  بهمخربی برای زوجین و فرزندان در خانواده 

های  ؛  بیماری(0338رسولی و همكاران، ) خوردن در اختالل: از جمله گوناگونی متغیّرهایو ی زناشوی تعارض میان ارتباط

0شملینگ)جسمی و روانی 
؛ احتمال افزایش طالق و (0330 ،3دیگران اوفارل و) مردانر دم و الكلیس؛ طالق ( 0338 ،2شر و 

 از خانواده کارکردهای از بعضی  با چنین هم، زناشوییض تعار .اندپی برده) 0،0332و کامینگ 2دیویس)آثار مخرب آن 

0ایرل) ضعیف تربیت قبیل
3گریچ) فرزندان سازگاریو کاهش  (0330 ،8برمن و 

 .نشان داده استارتباط  (3،0331فینكم و 

توان گفت که ساختار خانواده و به تبع آن منابع تعارض، تحت تاثیر مراحل مختلف تحولی در  میاز دیدگاه نظری 

امروزه تغییرات مختلف اجتماعی، خانواده  (. 0330فربد،) شوددچار تغییر می ،رات مختلف اجتماعیخانواده و تاثیرات و تغیی

پر  های نقش جنسیتی ایی نه چندان دور در خانواده الگو ذشتهبرای مثال در گ. و روابط زناشویی را دچار تغییراتی کرده است

چنین زنان از قدرت  هم. ها کارهای درون خانه را برعهده داشتند ولیت کارهای بیرون و زنیعنی اینكه مردها مسؤ ،ندنگ بودر

ولی   .(0330زاده،  آصف)جامعه و خانواده شكل مردساالر به خود داشته است ،  امعه و خانواده برخوردار بودهاندکی در ج

ها ضروری ساخته است و از  ها، درآمد بیشتر را برای  خانواده انتظارات خانوادهمشكالت اقتصادی و تغییر در  امروزه از طرفی

اند که خود  باعث  و عالیق خود در بیرون از خانه پیدا کرده ها توانمندیتری به شكوفایی و رشد  مندی بیش طرفی زنان عالقه

 . (0338نظری،) ها در مجامع علمی و بازار کار شده است  یش حضور آنافزا

                                                           
1. Schmaling, K. B 
2. Sher, T. G 
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6. Erel, O 
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 ، و به تبع آن زنان تحصیل کرده در ایرانزنان شاغل  رآماکه  طوری این تغییرات نیز از نگاه آمار کامالً مشهود است به

با توجه به  . (0333 ، اطالعات زنانمرکز آمار و )افزایش  یافته است  33سال درصد رد 0/08به 0380در سال   درصد  3/3از 

 و ها، تقسیم منافع ولیتالگوهایی از جمله  تقسیم مسؤشود که امروزه  آغاز می آن جاپژوهش از چنین   این تغییرات ضرورت

ر قدرت در خانواده و روابط زناشویی تغییر کرده ولی با این وجود، تغییرات مشابهی در ساختار خانواده و باورهای جنسیتی د

ایجاد نارضایتی در بین زوجین خصوصاَ وجود نیامده است که این خود باعث ه ها در خانواده ب ولیتو مسؤ مورد تقسیم قدرت

 .(0330 ،2و رایس0وبستر)زنان شده است 

این  .پردازد یكی از نظریاتی است که از حوزه این تغییرات به تبیین تعارضات و نارضایتی  زوجین می نظریه برابری

  .نددر جامعه شناسی و روانشناسی مورد استفاده قرار گرفت( 0380)3علم اقتصاد بعدها توسط والستر و همكارانشدر ابتدا نظریه 

هاتفیلد و )زند  دور می 2(یدریافت)سودهای هزینه و  ی محاسبه بر این اعتقاد است که روابط افراد بر پایه برابریی  نظریه

هایی که (  دریافتی)  هایی که در روابط متحمل و سود(  درونگذاشت)  یعنی افراد با مهم دانستن مقدار هزینه ،(2100،راپسون

ها در حقیقت مقدار سودهایی  هزینه. آورند به بررسی مقدار تناسب این دو خواهند پرداخت دست می در روابط متقابل خود به

هر زوج برای جلب رضایت دیگری و باال یردن کیفیت رابطه طرفین انجام  است که هر کدام برای دیگری داشته و فعالیتی که

دست آورد که از جمله  تواند به می ،که فرد از زوج دیگری در رابطههای مثبتی است  دار منافع و جنبهدهند و سودها نیز مق می

عالقه، توجه به نیازهای فرد، مشارکت های مورد  گیری، آزادی در پرداختن به فعالیت توان به  مشارکت دادن  در تصمیم می

 .نمودبخش باشد اشاره  های درون خانگی  و هر چیز دیگری که برای فرد رضایت در فعالیت

ها و افزایش سودهایشان  دنبال کاهش هزینه روابط خود بهدر   ابری، افراد به علت خودخواهیبراساس نظریه بر 

عالوه، این نظریه فرض گرفته است، با این وجود که  افراد افزایش سودها   به .(0303ثیبولت وکلی،)باشند  می( دریافتی مثبت)

به همین دلیل (. 2113هاتفیلد و همكاران،)ها نیز تمایل دارند  را در روابط خود خواستارند، ولی به تعادل در سودها و هزینه

ی کم یا مساوی کنند و هم چنین منافع بیشتر و های خود را با دیگر کرد که افراد اگر بتوانند فعالیتوان چنین فرض ت می

بالعكس اگر فعالیت بیشتر و منافع کمتری داشته و ، بخشی پیدا کرده دست آورند احساس رضایت خود به یمساوی در رابطه

 (. 0،0330سویچر)خود خواهند شد یبدست آورند دچار پریشانی و نارضایتی در رابطه

                                                           
1 .Webster, C 
2. Rice. S 
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نسیت به   ارائه و دریافت کنند، خود یرا در رابطه متعادلیً  یا نسبتا متناسبها و سودهای  ینهزدر این نظریه وقتی افراد ه

یا به  اند کرده دریافت و هزینه کمتری ارائه یتر بیش سوداحساس کنند اما وقتی . کنند ی خود احساس عدالت می رابطه

دریافت  یسود کمتر اگرو دارند خود از شریك رابطه  0یاحساس سودبراند،  تر از حق خود دریافت کرده عبارتی چیزی بیش

نسبت به شریك  2احساس ضرردهی اند،  اند یا به عبارتی چیزی کمتر از حق خود دریافت کرده کردهارائه  یتر بیش ی و هزینه

ری احساس و دیگ هییكی احساس ضررد .شوند می  و پریشانی نارضایتیافراد به دوشكل در روابط خود دچار  .دارندرابطه 

(. 2100هاتفیلد و همكاران، )  استی که تعارض  و پریشانی ایجاد شده در روابط ضررده بیشتر از روابط سودبخش برسود

های شغلی،  تصمیم در مورد خرید، موقعیت) نظریه قدرت نیز به بررسی مقدار سهم هر یك از افراد در تصمیمات مشترك 

ی برابری فرض بر این است که افراد در روابطی که احساس کنند قدرت  ب نظریهپردازد و در چهار چو می...( تحصیلی و 

 (.2111پیمنتال، )کنند ایی تقسیم شده است احساس نارضایتی می به شكل ناعادالنه( گیری سهم فرد در تصمیم)

و ( 2،2101، آسوده و همكاران3،2113گرینستین)و رضایت زناشویی ومحققان زیادی در تحقیقات خود بین عدالت 

 ؛(  0،2100و یلكوکس 0یود؛  2112فریسكو و ویلیامز،)شادکامی زناشویی  از جمله زناشویی های مرتبط با رضایت لفهؤم

آتنه و )پایداری زناشویی  ؛(01،0330و پیگو 3سباتلی)تعهد زناشویی  ؛(3،0333و بنگستون 8پینا) کیفیت زناشویی

بین  ای نیز  عده .ارتباط یافتند، (03،0333الرسون و همكاران)صمیمیت زناشویی  ؛(02،2113؛ هس و همكاران00،0332همكاران

 تر  در زنان افسردگی بیش ؛(2112فریسكو و ویلیامز، ) احتمال افزایش طالق از جملهرهایی احساس ناعدالتی در روابط و متغیّ

رابطه و عدم اعتماد  یراهبردهای نگه دارندهکارگیری    بهکاهش  ؛(00،2110برایانت) خشونت خانوادگی؛ (0331 ، 02ر اسچف)

  .اندهارتباط یافت( 00،2113داینتون) ییزناشو
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هایی که احساس  این است که افراد در موقعیت برابریی  های نظریه ترین فرض یكی از اصلیطور که ذکر شد،  همان

بر مبنای . کنند میاحساس ی دارند ا احساس عادالنهدر مقایسه با افردی که را تری  بیش یآشفتگی و نارضایت، کنندای  ناعادالنه

طولی خود بر روی   ی  مطالعهدر( 0331)برای مثال وان یپیرن و همكارانش ،است ای انجام شده این فرض تحقیقات گسترده

وابط ناعادالنه تری از افراد در ر دارای رضایت زناشویی بیش ،متاهل به این نتیجه رسیدند که افراد در روابط عادالنهفرد  830

توان  ارتباط بین رضایت و  ای می این است که به شكل محتاطانه ،شدهنكته جالبی که در این تحقیق به آن اشاره . هستند

افراد در نژادهای مختلف  یبه این نتیجه رسیده است که برای همه،  (2112) 0ای بنجامین در مطالعه. عدالت را علّی دانست

چنین در تحقیق خود  او هم. آمریكایی عدالت  در روابط زناشویی، یك مالك معناداری برای باال بودن کیفیت زناشویی است

 . کنند تری را  نسبت به مردان در روابط زناشویی خود احساس می به این نتیجه دست یافت که زنان ناعدالتی بیش

های درون  ولیتایت زناشویی و احساس عدالت در مسؤی رض ر پژوهش خود به بررسی رابطهنیز د( 2100)  2کاریرو

ر هم برای زنان و هم برای مردان رابطه مثبتی وجود گی پرداخته است و به این نتیجه دست یافت که بین این دو متغیّوادخان

 . کنند گی احساس میوادی خانها ولیتدر تقسیم مسؤتری را نسبت به مردان  دارد ولی زنان ناعدالتی بیش

جایی که بافت اجتمایی جامعه ما متفاوت با دیگر جوامع خصوصاً جوامع غربی و بیشتر این تحقیقات در  از آن

کشورهای غرب انجام گرفته است،  لذا این پژوهش به شناخت بیشتر نقش عدالت در رضایت و نارضایتی بین زوجین در 

عدالت زناشویی بین زوجین   به بررسی و مقایسهبه طور کلی این پژوهش . کند یایران خاصه شهر بندرعباس کمك م

 .پردازد در شهر بندرعباس می( زن و مرد)مند و دارای تعارض براساس تفكیك جنسیت رضایت

مند و زوجین دارای تعارض زناشویی  بین زوجین رضایتهای عدالت  و مولفهعدالت آیا این است که  پژوهشاصلی  الؤس

 متفاوت است؟( زن و مرد) براساس تفكیك جنسیت 

 روش

آماری این  یجامعه.  ایی است مقایسه -علی توصیفی و طرح این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش،

خانواده  های آموزش های مشاوره و زوجین شرکت کننده در کارگاه عه کننده به کلینیكجمرا زوجین تمامیپژوهش شامل 

گیری  که در این پژوهش امكان نمونه ییجا ازآن. باشدمی ، 33اردیبهشت تا مهر  ی زمانیدر فاصله، بهزیستی شهر بندرعباس

                                                           
1  . Benjamin, J.P 
2. Carriero, R 
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های آموزش به  زوج از شرکت کنندگان در کارگاه 00گیری در دسترس  تصادفی وجود نداشته، لذا با استفاده  از روش نمونه

عنوان گروه   کنندگان به مراکز مشاوره  به صورت فرضی به اجعهرزوج  از م 00مند و  ضایتصورت فرضی به عنوان زوجین ر

از گرفتن مجوزهای الزم  و حضور در مراکز مشاوره و  ها پس آوری دادهبرای جمع.  ندزوجین دارای تعارض  انتخاب شد

سعی شد  پژوهش به زوجین داده شد و های پرسشنامهکننده،  ولین و زوجین مراجعهمسؤهای آموزشی و جلب رضایت  کارگاه

مند و متعارض به صورت فرضی انتخاب شده بودند، الزم از آنجا که زوجین رضایت. را تكمیل کنند آنشوهر جداگانه  زن و

در شاخص رضایت زناشویی محاسبه شود که ها نمرات کسب شده،  مندی آنتر وضعیت رضایت بود برای شناخت دقیق

عالوه بر آن زوجینی که یكی از آنها .  است نمودهها از این طریق این دو گروه را تفكیك  آوری داده از جمع سپمحقق 

. از جریان تحلیل حذف شدند 0چنین زوجینی که فرزندی نداشتند مند و دیگری داری تعارض شناخته شده بود و همرضایت

مند از  نظر سطح تحصیالت، سن، تعداد فرزند و شغل، به ت رضایگر، دو گروه داری تعارض و  رهای مداخلهذف متغیّجهت ح

زوج به عنوان گروه  01رهای تاثیر گذار در رضایت و تعارض زناشویی همگن شد و در پایان به شكل مساوی عنوان متغیّ

 . زوجین به عنوا ن گروه دارای تعارض تفكیك شدند 01رضایتمند و 

 ابزار

 20ی ژوهش، پرسشنامه ی محقق در این پساختهعدالت زناشویی  یپرسشنامه .ي عدالت زناشويي پرسشنامه

این پرسشنامه که به صورت چندآیتمی . باشد استفاده شده در تحقیقات پیشین میی  و اقتباسی از چهار پرسشنامه والی استؤس

که یكی مفهوم برابری و دیگری خرده مقیاس بوده، و درسواالت هر خرده مقیاس دو سری سوال  2ساخته شده است، دارای 

عدالت »،  «لت در تقسیم مسئولیتهای خانوادهعدا»های این پرسشنامه شامل  خرده مقیاس. سنجد احساس انصاف را در رابطه می

گذاری در  نمره .باشد می« عدالت در توجه به نیازهای یكدیگر» ،«ت در احترام به اطرافیان یكدیگرعدال»  ،«در تقسیم  قدرت

نزدیكتر باشد، رابطه +  3شود که هر چه نمرات به   تقسیم بندی می - 3تا + 3پرسشنامه با مقیاس لیكرت و در یك طیف این 

رسد و  نظر می تر به تر باشد، رابطه برای خود فرد ناعادالنهنزدیك - 3تر و هر چه نمرات به نهالاز نظر فرد برای دیگری ناعاد

طور که در تحقیقات مختلف اشاره شده است،  با  همان. عادالنه بودن رابطه است یدهنده نیز نشان+  0/1و  -0/1بین  ینمره

ر عدالت را در سنجش رسد، به این خاطر محققان مختلف متغیّ وجود اینكه برخی روابط برابر نیست ولی عادالنه به نظر می

؛ هاتفیلد و 2110؛ بنجامین،  2113فریسكو و ویلیامز، ؛0303ثیبولت،کلی،) دانند عادالنه بودن روابط رواتر از مفهوم برابری می

دست آوردن روایی  محقق برای یه. است هنمودوارد تجزیه و تحلیل را ر عدالت لذا محقق در این تحقیق متغیّ(. 2113همكاران، 
                                                           

-دهال به فرزندان اختصاص دارد زوجین بدون فرزند از فرایند تحلیل حذف شهای خانواده دو سؤ ی عدالت در تقسیم مسؤولیت مولفهجا که در پرسشنامه عدالت زناشویی در  آن از.  0

 .ندا
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 01ها  و از بین آن را در اختیار منخصصان حوزه خانواده در داخل کشور قرار داده است آنپرسشنامه ابتدا  یصوری و محتوا

 جهتسپس . که مورد استفاده قرار گرفت کردندبهتر شدن آن ارائه کامل و تایید و پیشنهاداتی جهت  پرسشنامه رانفر روایی 

ی این یپایا .ایشان نیز پیشنهاداتی برای بهتر شدن آن داشتند که لحاظ گردیدارسال گردید، دکتر هاتفیلد به  کسب نظر

های  های عدالت در تقسیم مسئولیت و برای خرده مقیاس31/1نباخ برای کل پرسشنامهوطریق آلفای کرپرسشنامه نیز از 

و عدالت در توجه به نیازهای  30/1عدالت در احترام به اطرافیان یكدیگر،  ،32/1عدالت در تقسیم قدرت،  ،80/1خانواده، 

 .دست آمده است به 30/1یكدیگر 

تهیه ( 0332)شاخص رضایت زناشویی که توسط هودسن . رضايت زناشويي هودسن( شاخص) يپرسشنامه             

زناشویی  یگیری میزان، شدت یا دامنه مشكالت زن و شوهر در رابطه سؤالی است که برای اندازه 20یك ابزار شده است، 

شته باشد، همبستگی ضعیفی دارد هایی که نباید همبستگی دا ای خوبی است و با مقیاس دارای روایی سازه شده،تدوین 

چنین با چندین مقیاس که باید همبستگی خوبی داشته باشد، مانند مقیاس رضایت جنسی و رضایت  و هم (0330صداقت، )

در  30/1شاخص رضایت زناشویی با ضریب همبستگی. (0383ثنایی،) دهد زناشویی اینریچ همبستگی معناداری نشان می

نباخ توسط وآلفای کرپایایی این آزمون نیز  از طریق  . است مدت عالی برخوردار بوده ك اعتبار کوتاهساعته از ی آزمایی دو باز

دست آمده که نشان دهنده همسانی درونی  به 80/1و خود محقق باالتر از ( 0333)حقیقی؛(0330)؛  ابراهیم نژاد (0338)ثنایی

این شكل است که   گذاری آن نیز به و نمرهگاه و همیشه تنظیم شده است  لیكرتی از هیچ 8ها در یك طیف  پاسخ. آن است

به باال داللت بر وجود مشكالت بالینی قابل مالحظه  30ی عدم مشكالت مهم بالینی در رابطه و نمرات  نشانهبه پایین  30نمرات 

 (.0383ثنایی، )دارد

تعارض  مند و دارای ها با توجه به نمره آزمون رضایت زناشویی به دو گروه رضایت زوجطور که ذکر شد، ابتدا  همان

نظر مد(مند و داری تعارض زن و مرد؛ رضایت) گروهدوازبیشمیانگینیمقایسه  آن کهدلیلاز آن به ، پستقسیم شدند

در نظر گرفته شده و  >P /10سطح معناداری . است استفاده شده(MANOVA)واریانس چند متغیریتحلیلآزموناز ، بوده

  .است هاستفاده شد SPSS 16آماری ها از نرم افزار  تحلیل داده برای تجزیه و
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 ها يافته
 0390کننده در این پژوهش نشان داد که در متغیر سطح تحصیالت،  های شرکت ویژگیهای جمعیت شناختی زوج          

تر را دارا  نیز دیپلم و پایین  درصد از زوجین دارای تعارض تحصیالت باالتر از دیپلم و بقیه 23درصد  از زوجین رضایتمند و 

درصد  08و  03سال؛  0تا0درصد از زوجین رضایتمند و دارای تعارض  03و 21 تیب در متغیر طول زناشویی نیز  به تر. بودند

در متغیر شغل در گروه مردان . گذشته است یشان می سال از طول زناشوی 00درصد، باالتر از  00و  0290سال و 01تا 0

 23مردان دارای تعارض  نیز   د و در گروهدرصد کارگر بودن 2درصد آزاد و  03درصد از افراد کارمند؛  23مند،  رضایت

 2درصد  از افراد کارمند؛  02مند،  در گروه زنان رضایت. درصد نیز کارگر بودند 2درصد آزاد؛ و  03درصد از افراد کارمند؛ 

درصد  22درصد کارگر و  8درصد از افراد کارمند؛  03درصد کارگر بودند و در زنان دارای تعارض نیز   30درصد کارگر و 

 . دار بودند نهنیز خا

کننده در پژوهش را در  و انحراف معیار نمرات افراد شرکت دیگر  از جمله میانگین های توصیفی یافته 0جدول شماره             

مند و دارای های آن در بین زوجین رضایت عدالت و مولفه.دهد عدالت زناشویی،  به تفكیك گروه و جنسیت نشان می مقیاس

 . آمده است 3و 2چنین در بین زنان  و مردان  مورد مقایسه قرار گرفته که نتایج آن در جدول  تعارض و هم

زوجین،  بین زوجین نوعمستقلمتغیردهد، برحسب نشان می 0جدول مشاهداتکهطور همانی عدالت  در مولفه            

 بینجنسیت نیز مستقلمتغیربراساس و( F 10=/P ,=238/082 وجود داردیتعارض تفاوت معناداردارایومند رضایت

عدالت معنادار گروه نیز درنوعوجنسیتبینتعاملیاثر .F 10/1= (P ,=322/23) شوددیده میزن و مرد تفاوت معناداری

نوع و گروه وقتی با هم وارد تعاملیاثراصلی واثر توان گفت که دو به شكل کلی می.F 10/1= (P ,= 183/20) باشد می

  .باشد ها پاسخ سؤال اول پژوهش می که این یافته. است داده   اند، درمتغیّر عدالت تفاوت معناداری نشان  تحلیل شده
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 ميانگين و انحراف معيار نمرات عدالت زناشويي،  به تفكيك گروه و جنسيت -  جدول 

 

 بر عدالت(زن و مرد)جنسيتو(تعارضدارايومند رضايت)گروهنوعراههدوواريانستحليل  -   جدول

 

عدالت در تقسیم  عدالت  متغیرها

 ها مسئولیت

عدالت در تقسیم 

 قدرت

عدالت در احترام 

 به اطرافیان

عدالت در توجه به 

 نیازها

 M S.D M S.D M S.D M S.D M S.D جنسیت گروه

 

زوجین 

 رضایتمند

3/ 30 23/1 3/ 30 زن  33/1 81 /3  32/1 83 /3  02/1 33 /3  23/1 

 مرد

 مجموع

30 /3 

31 /3 

31/1 

28/1 

2 

33 /3  

31/1 

30/1 

33 /3  

83 /3  

08/1 

03/1 

30 /3  

38 /3  

20/1 

23/1 

2 

33 /3  

30/1 

32/1 

 

زوجین 

دارای 

 تعارض

2/ 82 03/1 2/ 30 زن  03/1 00 /2  03/1 00 /3  03/1 33 /2  03/1 

 مرد

 مجموع

23/3 

02/3 

30/1 

23/1 

82 /3  

23 /3  

22/1 

82/1 

80 /3  

00 /3  

33/1 

30/1 

01 /3  

32 /3  

01/1 

82/1 

01 /3  

12 /3  

00/1 

00/1 

 

 مجموع

3/ 31 02/1 3/ 00 زن  80/1 03 /3  88/1 28 /3  80/1 23 /3  00/1 

3/ 30 21/1 3/ 03 دمر  33/1 32 /3  00/1 83 /3  00/1 00 /3  02/1 

مجموع  منبع

 مجذورات

 میانگین درجه آزدی

 مجذورات

 داری سطح معنی fمقدار 

 10/1 238/082 239033 0 239033 (تعارضدارایومند رضایت)نوع

 10/1 322/23 812/0 0 812/0 (زنومرد) جنسیت

 10/1 183/20 333/2 0 333/2 (گروهنوعوجنسیت)تعاملاثر
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 هاي عدالت مولفه بر( زن و مرد)جنسيت و(تعارضدارايومند رضايت)گروه راههدوواريانستحليل .3جدول

 

نوعمستقلرمتغیّبرحسبست، ه انشان داده شد (3)طور که در جدول شماره  هماندر مورد سوال دوم  پژوهش  

ولیتهای خانواده؛  عدالت در تقسیم قدرت، عدالت در تقسیم مسؤی   در عدالت و هر چهار مولفهمعناداریزوجین تفاوت

کمتری را و  زوجین دارای تعارض عدالت داردوجود  یكدیگر یعدالت در احترام به اطرافیان و عدالت در توجه به نیازها

عدالت  الت در تقسیم مسؤولیتهای خانواده،عدجنسیت، در مستقلرمتغیّبراساس. ندا مند نشان داده نسبت به زوجین رضایت

اثر. کنند تری را نسبت به مردان احساس می زنان نارضایتی بیش ،معنادار بودهدر تقسیم قدرت و عدالت در احترام به اطرافیان 

 .باشد مینیز معنادار عدالت در تقسیم مسئولیتهای خانواده و عدالت در تقسیم قدرتگروه، درنوعوجنسیتتعاملی بین

 

 

های مولفه  

 عدالت
 منبع

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزدی

 میانگین

 مجذورات
 Fمقدار 

سطح 

 داری معنی

عدالت در تقسیم 

ها ولیتؤمس  

 10/1 130/022 033/22 3 033/22 (دارای تعارضومند رضایت) نوع

 10/1 002/83 810/00 0 810/00 (زن و مرد)جنسیت 

 10/1 200/22 023/3 0 023/3 (گروه نوعوجنسیت) تعاملیاثر

عدالت در تقسیم   

 قدرت

 10/1 300/03 100/21 0 100/21 (تعارض دارایودمن رضایت) نوع

 10/1 328/31 080/23 0 080/23 (مردوزن) جنسیت

 10/1 233/20 080/03 0 080/03 (گروه نوعوجنسیت)تعاملی اثر

 عدالت دراحترام

 به اطرافیان

 10/1 333/21 020/00 0 020/00 (تعارض دارایومند رضایت) نوع

113/1 020/3 331/3 0 331/3 (مردوزن) جنسیت  

238/1 132/0 /210 0 /210 (گروه نوعوجنسیت)تعاملیاثر  

عدالت درتوجه به 

 نیازها

 10/1 020/222 300/20 0 300/20 (تعارض دارایومند رضایت) نوع

238/1 132/0 /210 0 /210 (زنومرد) جنسیت  

323/1 /1302 /031 0 /031 (گروه نوعوجنسیت)تعاملیاثر  
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 گيري بحث و نتيجه 

مند و دارای تعارض براساس  رضایتهای آن در بین دو گروه  مقایسه عدالت زناشویی و مولفهحاضرپژوهشهدف

زوجینبیندهد، مینشانریمتغیّچندواریانستحلیلازحاصلهای پژوهشی یافته. بوده است( زن و مرد)تفكیك جنسیت 

زوجین دارای تعارض، عدالت یعنیدارد،وجودمعناداریتفاوتمیزان عدالتدرزناشوییتعارضو دارایمند رضایت

عالوه بر آن،  نشان داده شد که  عدالت در . کنند مند در روابط زناشویی خود احساس مییت به زوجین رضاکمتری  را نسبت 

که در پژوهش خود ( 0331)وان یپرین و بوانكها با نتایج  این یافته. است بین زنان و مردان نیز به طور معناداری  متفاوت بوده 

تری را در  ایی دارند نسبت به افرادی که عدالت بیش وابط خود احساس ناعادالنهبه این نتیجه دست یافتند که  افرادی که در ر

در این پژوهش محققان بین عدالت و رضایت . باشد کنند همسو می تری را تجربه می کنند ، رضایت کم روابط خوداحساس می

. شود د رضایت در رابطه میی برقرار کردند و فرض را بر این گذاشتند که عدالت باعث ایجای علّ زناشویی رابطه

تر از افراد  ،  نیز در تحقیقی دیگر به این نتیجه دست یافته است که عدالت در بین افراد دارای تعارض کم(2110)بنجامین

ی را علّ توان ارتباط آن  دلیل ارتباط باالی عدالت و رضایت می به این نتیجه رسید که بهوی عالوه بر آن . باشد مند می رضایت

مند  یافتند که زوجین دارای تعارض نبست به زوجین رضایتدرنیز در پژوهش خود ( 2100)هاتفیلد و همكاران . کرد فرض

و ( 2112)، فریسكو و ویلیامز(0332)عالوه بر آن ، وان یپرین و بوانك .کنند عدالت کمتری را در روابط خود احساس می

ند که  احساس عدالت در بین  مردان و زنان به شكل دست پیدا کرداین نتیجه ، نیز در پژوهش خود به (2110)بنجامین

. تری دارند های بیش معنادری متفاوت است و زنان در مورد ناعادالنه بودن روابط شكایت

عدالت در تقسیم مسئولیتهای خانواده؛ عدالت مولفه دردهد، های تحقیق نشان می الت نیز یافتههای عد در مورد مولفه

در بین گروه معناداریتفاوت قدرت؛ عدالت در احترام به اطرافیان و عدالت در توجه به نیازهای یكدیگردر تقسیم 

ی زناشویی خود نشان  تری در رابطه تعارض احساس ناعادالنه بودن بیش وجود دارد و افراد دارای  دارای تعارضمند و  رضایت

های خانواده، عدالت در تقسیم ولیتعدالت در تقسیم مسؤمولفه  سهه در های پژوهش نشان داده است ک چنین یافته هم. اند داده

در این سه مولفه زنان احساس داشته، تفاوت معناداری در بین زن و مرد وجود  قدرت، عدالت در احترام به اطرافیان یكدیگر

های ما با  ولیتهای خانواده یافتهمسؤدر خصوص مولفه عدالت در . کنند تری را نسبت به مردان احساس می ناعادالنه بودن بیش

که در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که ( 2100و کاریو  )2113) گرینستین؛ (2112)فریسكو و ویلیامز  های یافته

های  ولیتمند و مردان  در تقسیم مسؤ رضایت تری را نسبت به افراد افراد دارای تعارض و زنان احساس ناعادالنه بودن بیش

.اند همسو بوده است شان نشان داده خانواده در روابط
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که  به  ،(0331)های رجبی و همكاران های خانواده در ایران با یافته ولیتر عدالت در تقسیم مسؤهای ما در خصوص متغیّ یافته

های درون  ولیتؤنسبت به مسایی  گرایانه ولوژی تساویئها اید زوجینی که همسران آنکه اند  این نتیجه دست پیدا کرده

که در تحقیق خود ( 0331)های قبادی و همكارانش دهند و همچنین یافته اند کیفیت زناشویی باالتری نشان می گی داشتهوادخان

. اند، همسو بوده است هارتباط مثبتی یافت در بین زناننارضایتی زناشویی  گی  ووادبین احساس ناعدالتی در تقسیم کارهای خان

آسوده و همكاران ؛ (2111)2؛ پیمتال(0333)0های تانگ های ما با یافته عدالت در تقسیم قدرت نیز یافته یدر خصوص مولفه

افراد در روابطی که احساس کنند قدرت های خود به این نتایج دست یافتند که  که در پژوهش ( 2100)3و بوالندا( 2101)

زنان احساس ناعادالنه که  کنند و  این ایی تقسیم شده است احساس نارضایتی می به شكل ناعادالنه( گیری سهم فرد در تصمیم)

های فوق در خصوص عدالت و همه  در تبیین یافته. همسو بوده است  ، اند تری را در تقسیم قدرت نشان داده بودن بیش

دریافت و   یتر بیش سوداحساس کنند افراد  وقتیی برابری،   نظریهتوان گفت که  براساس های آن از دیدگاه نظری می فهمول

 ی دریافت و هزینه یسود کمتری وقتاند و  تر از حق خود دریافت کرده یا به عبارتی چیزی بیش  اند، کرده هزینه کمتری ارائه

هاتفیلد و ) شوند میو پریشانی   نارضایتی اند دچار  رتی چیزی کمتر از حق خود دریافت کردهاند یا به عبا کردهارائه   یتر بیش

های خود را کم یا مساوی کنند و هم چنین  افرادی که بتوانند فعالیت توان گفت به عبارت دیگر نیز می(. 2100همكاران، 

کنند و بالعكس اگر افراد  بخش پیدا می ساس رضایتافرادی که بتوانند منافع بیشتر و یا مساوی در رابطه بدست آورد اح

 (.2،0330سویچر)شوند دست آورند دچار پریشانی ونارضایتی در روابط خود می فعالیت بیشتر و منافع کمتری داشته و به

ی  ی قدرت در چهارچوب نظریه ،  نظریهتوان گفت فوق با دیدگاه نظری می های از طرف دیگر  در همسویی یافته

بینی کرده است افرادی که در روابط خود احساس ناعادالنه نسبت به تقسیم قدرت دارند احساس نارضایتی  پیش برابری

ز توجه به های عدالت به ج مولفه یاز نتایج دیگر این پژوهش این بود که میزان عدالت در بین زنان و مردان در همه. کنند می

ی  در ارتباط با این یافته نیز نظریه برابری و نظریه. اند ای نشان داده ساس ناعادالنهزنان بیشتر از مردان احنیازها معنادار بوده، 

واده و روابط ها، تقسیم منافع، تقسیم قدرت در خان ولیتالگوهایی از جمله  تقسیم مسؤامروزه که  استقدرت بر این اعتقاد 

تی در مورد تقسیم قدرت، ار خانواده و باورهای جنسیولی با این وجود، تغییرات مشابهی در ساخت اندزناشویی تغییر کرده

هاتفیلد  )ایجاد نارضایتی در بین زوجین، خصوصاَ زنان شده است ها به وجود نیامده است که این خود باعث  ولیتتقسیم مسؤ

دو عدالت ودر ( تعارضو دارایمند  رضایت) گروهنوعو( مردوزن)جنسیتبینتعاملی نیزاثر(. 2100و همكاران،

                                                           
1  . Tang, C. S-K 
2. Pimentel, E. E 
3. Bulanda JR 
4. Suitor J  . J 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bulanda%20JR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bulanda%20JR%22%5BAuthor%5D
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اثر تعاملی در عدالت و مولفه های عدالت . باشد میمعنادار ولیتهای خانواده، عدالت در قدرتعدالت در تقسیم مسؤی  مولفه

کنند ولی این  مند و هم زوجین متعارض عدالت کمتری را نسبت به مردان احساس میبه این معناست که هم زنان رضایت

که عدالت بیشتر در نارضایتی زنان  چنین استنباط کردتوان از این نتایج  تعارض بیشتر است و می دارایتفاوت در بین زوجین

 .ری تاثیرگذاری در ایجاد نارضایتی مردان نبوده استتاثیر داشته و متغیّ

پذیری  باشد که باعث کاهش تعمیم گیری در دسترس می های این پژوهش استفاده از روش نمونه یكی  از محدودیت

ها بود که بهتر بود  ها و در شرف طالق بودن آن های دیگر پژوهش تعارض زیاد برخی زوج از محدودیت. ن نیز شده استآ

بیشتر دلیل که  نبه ای سویاز یك . گرفتند در سه گروه رضایتمند، متعارض و در شرف طالق مورد بررسی و مقایسه قرار می

سوی بودند و از   32تا  22تحصیل کرده و در فاصله سنیمراکز مشاوره،  اه آموزش خانواده وافراد شرکت کننده در کارگ

، این (2112فریسكو و  ویلیامز،) های تحولی خانواده و تحصیالت بر عدالت زناشویی  دلیل تاثیرگذار بودن نقش دوره به دیگر

 . تواند مورد لحاظ قرار گیرد که در این تحقیق لحاظ نشده است عوامل نیز  می

توان چنین گفت که در ایران  شاهد تغییراتی در ساختار خانواده، همچون تغییر  کلی با توجه به نتایج این پژوهش می به طور

ایم، اما هنوز باورهای جنسیتی در مورد نقش زنان  گرایی در زنان بوده و قدرت و افزایش تساوی  در الگوهای تقسیم مسؤولیت

این عامل موجب ایجاد احساس ناعدالتی و به تبع آن نارضایتی در زوجین . اندنداشتهدر خانواده، تغییر مشابه و همراستایی 

 .خصوصاَ زنان شده است
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