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Abstract
The present study aims to investigate the
mediating role of marital commitment in the
relationship between perceived equity and
marital satisfaction. Therefore, by using a
descriptive-correlational methodology, 103
married female employees at University of
Tehran in 2019-20, who had children were
randomly selected and administered Perry’s
Perceived Equity Measure (PEM) inventory,
Adams & Jones’ Dimensions of Commitment
Inventory (DCI), and Spanier’s Dyadic
Adjustment Scale (DAS). SPSS ver. 16 and
Amos ver. 18 were used for data analysis. The
results of the Pearson correlation and path
analysis showed that there is a positive and
significant relationship between perceived
equity,
marital
satisfaction,
marital
commitment and its components, i.e., personal,
moral and structural commitment at a significance
level of P<0.01. Additionally, marital
commitment and its components had a
significant positive relationship with marital
satisfaction (P<0.01). Furthermore, the results
of the path analysis indicated the significant
indirect effect of perceived equity on marital
satisfaction through marital commitment
(=0.50). Overall, the findings of this study
suggest that perceived equity plays an
important role in the level of marital
satisfaction through the creation of marital
commitments.
Keywords:
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چکیده
 بررسی نقش میانجی تعهد زناشویی،هدف از پژوهش حاضر
 روش.در رابطه بین ادراک انصاف و رضایت زناشویی بود
 جامع ه آماری پژوهش. همبستگی بود- مطالعه توصیفی
 شامل تمام زنان کارمند متأهل و صاحب فرزند،حاضر
 نفر از زنا ن103 . بود1397-98 دانشگاه تهران در سال
کارمند متأهل و صاحب فرزند دانشگاه تهران در سال
 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و1397-98
 تعهد،) PEM( پرسشنامه استاندارد ادراک انصاف پ ذیر ی
 ) برDAS (  ) و سازگاری زناشویی اسپنیرDCI ( زناشویی
 برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار.روی آن ها اجرا شد
 نتایج ضریب. استفاده شدAMOS- 18  وSPSS– 16
 بین ادراک،همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر نشان داد
 تعهد و مؤلفههای آن یعنی ت عهد،انصاف و رضایت زناشویی
 اخالقی و ساختاری رابط ه مثبت و معناداری در،شخصی
 تعهد زناشویی و، عالوه براین. برقرار استP >0/ 01 سطح
مؤلفه های آن دارای رابط ه مثبت معناداری با رضایت
 همچنین نتایج تحلیل مسیر.) P >0/ 01 ( زناشویی است
 اثر غیرمستقیم ادراک انصاف بر رضایت زنا شویی،نشان داد
از طریق ایجاد تعهد زناشویی معنادار است (ضریب
 یافته های مطالعه حاضر بیان گر، به طور کلی.)0 / 50 =تأثیر
این نکته است که ادراک انصاف در زندگی مشترک از طر یق
ایجاد تعهدات زناشویی نقش مهمی در میزان رضایت
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مقدمه
رضایت زناشویی ،1یکی از مفاهیم رایجی است که برای ارزیابی موفقیت و پایداری ازدواج بهکار میرود .در
واقع احساس رضایت زوجها از زندگی مشترکشان ،از خود ازدواج مهمتر است .رضایت زناشویی ،احساس
خشنودی ،رضایت و داشتن تجارب مسرتآمیز توسط زن و شوهر ،وقتی که آنها همه جنبههای زندگی
مشترکشان را در نظر میگیرند ،تعریف شده است (کارنی و بردبوری .)2005 ،عوامل بسیار زیادی با رضایت
زناشویی ارتباط دارند که در این پژوهش به دو عامل مهم تعهد زناشویی و ادراک انصاف پرداخته شده است.
موضوع ادراک انصاف در جوامع امروز که بسیاری از زنان در بیرون از خانه کار میکنند ،بیشازپیش اهمیت
یافته است .در این شرایط تقسیم وظایف و انجام کارها باید بهگونهای صورت گیرد که زنان دچار فرسودگی
هیجانی نشوند؛ اما زمانی که سنگینی هزینههای خانواده ،مسئولیت عمده امور منزل ،و مراقبت و نگهداری از
فرزندان بیشتر بر عهده زنان باشد ،زنان شاغل فشار کاری مضاعفی را متحمل میشوند و در درازمدت فرسودگی،
عدم رضایت و ادراک بیعدالتی و بیانصافی را در زندگی مشترک تجربه خواهند کرد (قبادی ،دهقانی ،منصور
و عباسی.)1390 ،
نظریه انصاف در روابط (هاتفیلد ،والستر و برسچید )1978 ،دو موضوع را مهم فرض میکند :اوالً روابط
کاری ،خانوادگی و اجتماعی افراد ،چقدر پاداشدهنده است؟ دوم اینکه این روابط تا چه اندازه عادالنه و منصفانه
است؟ براساس نظریه انصاف ،افراد یک رابطه را زمانی منصفانه و عادالنه ادراک میکنند که پاداشهایی که
در این روابط بهدست میآورند متناسب با سهم آنها در روابط باشد (هاتفیلد ،راپسون و بنسمن .)2012 ،طبق
دیدگاه والستر ،تراپن و والستر ( )1978نظریه انصاف ،چهارچوب مفیدی را جهت درک اثرات عدم تعادل بهویژه
در روابط قراردادی صمیمانه همچون ازدواج ارائه میدهد .زوج منصف ،بهنظر میرسند که شادتر و از روابطشان
راضیتر و از اعتمادبهنفس بیشتری برخوردار باشند؛ در حالی که سطوح پایین انصاف در روابط زناشویی منجر
به نارضایتی و پریشانی رابطه زوجین میشود .شریکی که در روابط زناشویی پاداش بیشازاندازه و شریکی که
کمتر از آنچه که الیق آن است پاداش دریافت کند دچار پریشانی و اضطراب میشود (والستر ،تراپن و والستر،
 .)1978در حقیقت نظریه انصاف از قاعده عدالت توزیعی 2هومن ( )1388استفاده میکند که بیانگر این است
که افراد زمانی که دروندادهایشان در یک رابطه کمتر یا تقریباً نزدیک به بروندادها یا نتایجشان در آن رابطه
باشد ،احساس رضایت میکنند (پری .)2004 ،بهطوری که فردی که منافعی بیشازاندازه ،دریافت میکند
احساس گناه و شرم و فردی که منافع خیلیکم دریافت میکند احساس خشم و یأس را تجربه خواهد کرد
(والستر ،تراپن و والستر .)1978 ،در حمایت از نظریه انصاف برخی از پژوهشها نیز به رابطه مستقیم بین ادراک
انصاف و رضایتمندی (ون ایپرن و بانک1990 ،؛ بهمنی ،آریامنش ،بهمنی و غالمی ،)2013 ،هماهنگی3

1. marital satisfaction
2. distributive justice
3. harmony
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(همایونی میمندی ،رفاهی ،حسنزاده و بخشانی )1393 ،و کیفیت( 1پری2004 ،؛ خجستهمهر ،فرامرزی و
رجبی )1391 ،در رابطه صمیمانه زوجین اشاره داشتهاند .برای مثال ،بهمنی و همکاران ( )2013در پژوهشی
که در جامعه زنان شاغل و غیرشاغل ایرانی اجرا نمودهاند ،به این نتیجه دست یافتند که بین ادراک انصاف و
رضایت زناشویی در زنان ،رابطه مثبت معناداری وجود دارد .پری ( ،)2004در مطالعهای ادراک انصاف را در سه
نژاد مختلف آمریکایی بررسی نمود و به این نتیجه دستیافت که عدالت در روابط زناشویی پیشبینیکننده
قوی کیفیت زناشویی زوجین است و بهطور محتاطانهای میتوان رابطه دو متغیر را علّی دانست؛ وی معتقد
است که زنان ،بیانصافی بیشتری را نسبت به مردان در روابط زناشویی خود احساس میکنند (پری.)2004 ،
تعهد زناشویی ،از دیگر متغیرهایی است که بسیاری از پژوهشگران رابطه آن را با رضایت زناشویی
موردبررسی قرار دادهاند ،از جمله هو ،جیانگ و وانگ ( )2019و گیورتز ،سگرین و وازیدلو ( .)2015گیورتز،
سگرین و وازیدلو ( )2015بر این عقیدهاند که عاشق شدن و ساخت یک رابطه ،بسیار آسانتر از حفظ و نگهداری
رابطه عاشقانه است و دستیابی به درجه باالیی از رضایت در یک رابطه عاشقانه بلندمدت مانند ازدواج ،مستلزم
تعهد از جانب زوجین است (گیورتز ،سگرین و وازیدلو .)2015 ،آماتو2004( 2؛ بهنقل از حسینی ،زهراکار ،داورنیا،
شاکرمی و محمدی )1394 ،معتقد است تعهد زناشویی 3به این معناست که زوجین تا چه حد برای روابط
زناشویی خود ارزش قائلند و چقدر برای حفظ و تداوم ازدواجشان انگیزه دارند .تعهد زناشویی شامل سه نوع
تعهد شخصی ،اخالقی و ساختاری است .تعهد شخصی ،4به همسر که مبتنی بر احساس جذابیت ،رضایت و
عشق نسبت به همسر است .تعهد اخالقی 5یا تعهد نسبت به ازدواج ،بیانگر احساس مسئولیت شخصی برای
تداوم رابطه زناشویی و مبتنی بر این عقیده است که حفظ ازدواج بهعنوان نهادی اجتماعی ،مذهبی و امری
مقدس الزم است و تعهد ساختاری ،6مبتنی بر احساس نوعی الزام در تداوم ازدواج و ترس از هزینههای
هیجانی ،مالی و اجتماعی ناشی از فسخ رابطه زناشویی است (آدامز و جونز .)1997 ،گیورتز ،سگرین و وازیدلو
( )2015و دریگوتاس ،روسبولت و ویریت ( )1999در یک پژوهش نشان دادند که تعهد اثر غیرمستقیمی بر
رضایت زناشویی (گیورتز ،سگرین و وازیدلو )2015 ،و اثر مستقیمی بر بهزیستی روانشناختی زوجین
(دریگوتاس ،روسبولت و ویریت )1999 ،دارد .در واقع ،ارتباط بین تعهد و رضایت در ازدواج تابع این امر است
که تا چه میزان یک زوج آموخته است که بهنفع رابطه ،خود را با دیگری سازگار کند و انطباق دهد (ونالنگه
و همکاران1997 ،7؛ بهنقل از گیورتز ،سگرین و وازیدلو .)2015 ،بهعبارتی زوجین با تالشهای هماهنگ ادراک
شده برای حمایت از رابطه ،بهنوعی هویت زوجی را حاکم بر هویت فردی در امور رابطه میکنند و به رضایت
1. quality
2. Amoto, P. R.
3. marital commitment
4. personal commitment
5. moral commitment
6. structural commitment
7. Van Lange, P. A. M. et al.
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دست مییابند (گیورتز ،سگرین و وازیدلو.)2015 ،
با وجود اهمیت این موضوع ،با مروری بر ادبیات پژوهشی در این زمینه ،مطالعه شد که تاکنون پژوهشی
تعهد زناشویی را بهعنوان میانجی در رابطه بین ادراک انصاف و رضایتمندی زوجین -بهویژه در زنان شاغل-
موردبررسی قرار نداده است؛ در حالی که ممکن است آنان بهعلت ایفای نقشهای متعدد از جمله نقشهای
همسری ،مادری و شغل خارج از منزل (استولز -لویک )1992 ،بیشتر از مردان (بهمنی ،فالحچای و زارعی،
 )1390و زنان غیرشاغل (بهمنی ،آریامنش ،بهمنی و غالمی )2013 ،بهخصوص در تقسیم کارهای منزل
(استولز -لویک )1992 ،در معرض بیعدالتی قرار گیرند و در نتیجه ،میتواند به پریشانی و اضطراب در آنان
منجر شود (کالفی و میکلسون .)2008 ،بنابراین ،هدف پژوهش حاضر این است که نقش میانجی تعهد در
رابطه بین ادراک انصاف و رضایتمندی زناشویی را در زنان با طرح فرضیههای زیر موردبررسی قرار دهد :بین
ادراک انصاف و رضایت زناشویی رابطه مثبت وجود دارد؛ بین ادراک انصاف و تعهد زناشویی رابطه مثبت وجود
دارد ،بین تعهد زناشویی و رضایت زناشویی رابطه مثبت وجود دارد؛ تعهد زناشویی در رابطه بین ادراک انصاف
و رضایت زناشویی نقش واسطهای دارد.

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
روش پژوهش ،توصیفی -همبستگی است .جامعه پژوهش حاضر شامل تمام زنان کارمند متأهل و صاحب
فرزند دانشگاه تهران در سال  1397-98است .با توجه به در اختیار نبودن لیست کارمندان متأهل دانشگاه
تهران ،امکان نمونهگیری تصادفی ساده وجود نداشت؛ بنابراین  125نفر از زنان کارمند متأهل به روش
نمونهگیری در دسترس انتخاب و پرسشنامههای تعهد زناشویی ،ادراک انصاف و رضایت زناشویی بر روی آنها
اجرا شد که از این  125پرسشنامههای تکمیل شده 22 ،پرسشنامه بهعلت ناقص بودن از تجزیهوتحلیل حذف
شدند.

ابزار سنجش
ادراک انصاف :)PEM( 1سنجه ادراک انصاف چهار گویه پری ( ،)2004عدالت زناشویی را شاخصی برای
سنجش ادراک انصاف در نظر گرفته است .سنجه ادراک انصاف ،ادراک انصاف را در چهار حیطه انجام کار
منزل ،کار کردن برای کسب درآمد ،خرج کردن پول و نگهداری از فرزند را میسنجد (پری .)2004 ،هر سؤال
سنجه ادراک انصاف دارای یک مقیاس پنج درجهای خیلی غیرمنصفانه برای من؛ تا حدی غیرمنصفانه برای
من؛ منصفانه برای من و همسرم؛ تا حدی غیرمنصفانه برای همسرم؛ خیلی غیرمنصفانه برای همسرم است.
پری ( )2004قابلیت اعتماد سنجه ادراک انصاف را با محاسبه آلفای کرونباخ 0/70 ،گزارش کرده است .همچنین
)1. Perceived Equity Measure (PEM

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،4سال یازدهم

285

برای بررسی درستی این سنجه ،از طریق تحلیل عامل تأییدی ،ساختار یک عاملی این سنجه را تأیید کرده
است (خجستهمهر و همکاران .)1391 ،خجسته مهر و همکاران ( )1391در نمونهای از کارکنان متأهل ادارات
دولتی اهواز آلفای کرونباخ این سنجه را در نمونه زنان  0/81و نمونه مردان  0/83بهدست آوردند و درستی
سازه سنجه ادراک انصاف را با محاسبه همبستگی این سنجه با سؤاالت مربوط به متغیر رضایت زناشویی
پرسشنامه رضایت زناشویی اولسون ،فورنر و دراک من ( )1982در نمونه مردان ( )0/70و زنان ( )0/61در سطح
 P>0/001معنادار گزارش کردند .در پژوهش حاضر ضرایب آلفای کرونباخ برای ادراک انصاف معادل 0/84
محاسبه شد .برای بررسی روایی محتوایی نیز چند نفر از متخصصان روانشناسی ،روایی محتوایی این سنجه
را تأیید کردند.
تعهد زناشویی :)DCI( 1پرسشنامه تعهد زناشویی  44گویه آدامز و جونز ( ،)1997میزان پایبندی افراد به
همسر و ازدواجشان و ابعاد آن را اندازهگیری میکند .این پرسشنامه دارای سه مؤلفه تعهد شخصی ،تعهد
ال
اخالقی و تعهد ساختاری است (آدامز و جونز .)1997 ،هر سؤال آزمون دارای یک مقیاس پنج درجهای «کام ً
مخالفم»« ،مخالفم»« ،نظری ندارم»« ،موافقم» و «کامالً موافقم» است .آدامز و جونز ( )1997برای بهدست
آوردن درستی و قابلیت اعتماد پرسشنامه ،با اجرای پرسشنامه تعهد زناشویی روی  810نفر در پژوهشهای
مختلف نشان داد ،خردهمقیاسهای پرسشنامه از بیشترین حمایت نظری و تجربی برخوردار هستند .همچنین
آدامز و جونز ،میزان قابلیت اعتماد خردهمقیاسهای پرسشنامه را بین  0/86تا  0/91گزارش کردهاند (حسینی
و همکاران .)1394 ،شاهسیاه ،بهرامی و محبی ( )1388نیز درستی صوری و محتوایی پرسشنامه تعهد زناشویی
را تأیید و آلفای کرونباخ آن را  0/85محاسبه کردند .در پژوهش حاضر نیز ،ضرایب آلفای کرونباخ برای تعهد
شخصی ،اخالقی و ساختاری بهترتیب  0/68 ،0/60و  0/76محاسبه شد .برای بررسی روایی محتوایی پرسشنامه
تعهد زناشویی نیز ،چند نفر از متخصصان با مدرک دکتری روانشناسی ،روایی محتوایی این پرسشنامه را تأیید
کردند.
رضایتمندی زناشویی :)DAS( 2مقیاس رضایتمندی زناشویی اسپنیر ( ،)1976شامل  32گویه و چهار
خردهمقیاس است .خردهمقیاسها شامل رضایت دو نفره ،3همبستگی دو نفره ،4توافق دو نفره 5و ابراز محبت6
است .در این مقیاس سؤال  1تا  15در یک طیف شش درجهای از همیشه اختالف داریم تا توافق داریم؛ سؤال
 16تا  22در یک طیف شش درجهای همیشه تا هرگز؛ سؤال  23در یک طیف پنج درجهای هر روز تا هرگز؛
سؤال  24در یک طیف پنج درجهای در تمام موارد تا هرگز؛ سؤاالت  25تا  28در یک طیف پنج درجهای هرگز
)1. Dimensions of Commitment Inventory (DCI
)2. Dyadic Adjustment Scale (DAS
3. dyadic satisfaction
4. dyadic cohesion
5. dyadic consensus
6. affective expression
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تا بیش از روزی یکبار؛ سؤاالت  29و  30در یک طیف دو درجهای بله و خیر؛ سؤال  31در طیف هفت درجهای
بسیار ناخشنود تا عالی و سؤال  32در یک طیف شش درجهای مصرانه ،خواهان موفقیت رابطه خود هستم تا
امکان موفقیت رابطه ما هرگز وجود ندارد ،قرار دارد .اسپنیر ( )1976درستی محتوا ،سازه و مالکی این پرسشنامه
را مطلوب و موردتأیید قرار داد (اسپنیر )1976 ،و آلفای کرونباخ نمره کل مقیاس را  0/96و آلفای کرونباخ
خردهمقیاسها را بهترتیب  0/90 ،0/86 ،0/94و  0/73گزارش کرد (گراهام ،لیو و جیزیاریسکیDAS .)2006 ،
توسط آموزگار و حسیننژاد (1374؛ بهنقل از راستگو ،گلزاری و براتیسده .)1393 ،در یک نمونه ایرانی
هنجاریابی شده است نیز ،همسانی درونی مقیاس رضایتمندی زناشویی را با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ
 0/84محاسبه کردهاند .در پژوهش حاضر ضرایب آلفای کرونباخ برای رضایت زناشویی معادل  0/95بهدست
آمد .برای بررسی روایی محتوایی نیز ،چند نفر از متخصصان با مدرک دکتری روانشناسی ،روایی محتوایی این
مقیاس را تأیید کردند.

یافتهها
الف) توصیف جمعیت شناختی
پژوهش حاضر بر روی  125نفر از زنان کارمند متأهل دارای فرزند با میانگین سنی  42/41و انحراف استاندارد
 7/61سال و مدت زمان ازدواج بین  2تا  41سال (با میانگین و انحراف استاندارد  17/86و  8/87سال) و دامنه
تحصیالت دیپلم تا دکتری انجام شد .از  125پرسشنامههای تکمیل شده 22 ،پرسشنامه بهعلت ناقص بودن از
تجزیهوتحلیل حذف شدند.
تعداد فرزندان در این خانوادهها بهطور متوسط  1/69با انحراف ( 0/69از  1تا  4فرزند) گزارش شد .از توزیع
فراوانی مشاهده شد ،بیشتر خانوادهها تک ( 42درصد) یا دو ( 49درصد) فرزندی بودند .بیشتر افرادی که
تحصیالت عالی داشتند تک یا دو فرزندی بودند.

ب) توصیف شاخصها
شاخصهای توصیفی در جدول  ،1ارائه شده است .تجزیهوتحلیل دادهها از طریق نرمافزار  SPSS-16و
 AMOS-18انجام گرفت.
جدول  -1شاخصهای توصیفی پژوهش
متغیرها
رضایت زناشویی
ادراک انصاف
تعهد شخصی
تعهد اخالقی
تعهد ساختاری
نمره کل تعهد

میانگین
110/19
16/38
37/55
43/38
78/82
159/75

انحراف استاندارد
22/43
4/45
7/27
9/21
14/40
29/35

کمینه
31
4
18
23
34
75

بیشینه
148
20
50
59
103
205

کجی
-0/67
-0/37
-0/24
-0/18
-0/17
-0/16

کشیدگی
0/67
0/97
-0/72
-0/99
-0/45
-0/76
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میانگین ،انحراف استاندارد ،کمینه و بیشینه نمرات هر متغیر در جدول باال قابلمشاهده است .شاخصهای
کجی و کشیدگی در جدول فوق نشان میدهند که توزیع هیچیک از متغیرها خارج از حالت نرمال نیست.

ج) همبستگی شاخصها
برای بررسی همبستگی متقابل بین متغیرها ،همبستگی گشتاوری پیرسون محاسبه شد .نتایج به شکل ماتریس
همبستگی در جدول  2نمایش داده شده است.
جدول  -2ماتریس همبستگی شاخصهای پژوهش
شاخصها
رضایت زناشویی
ادراک انصاف
تعهد شخصی
تعهد اخالقی
تعهد ساختاری
نمره کل تعهد

1
**0/57
**0/83
**0/84
**0/84
**0/88

2

3

4

5

**0/56
**0/57
**0/47
**0/55

**0/83
**0/83
**0/92

**0/87
**0/95

**0/97
**

P<0/01

طبق ماتریس ،رضایت زناشویی با ادراک انصاف ( P<0/01و  )r=0/57و تعهد ( P<0/01و  )r=0/88رابطه
مثبت و معنادار داشت .رابطه رضایت زناشویی با مؤلفههای تعهد شامل تعهد شخصی ( P<0/01و ،)r=0/83
اخالقی ( P<0/01و  )r=0/84و ساختاری ( P<0/01و  )r=0/84نیز مثبت و معنادار بود .ادراک انصاف با نمره
کل تعهد ( P<0/01و  )r=0/55و هریک از مؤلفههای آن بهترتیب ( P<0/01و  P<0/01( ،)r=0/56و
 P<0/01( ،)r=0/57و  )r=0/47رابطه مثبت و معنادار داشت.

د) آزمون فرضیهها و تحلیل مسیر
در این پژوهش بر پایه مبانی نظری و تجربی موجود ،مدل مفهومی برای تبیین روابط ساختاری متغیرها توسعه
یافت .فرض بر این بود که ادراک انصاف (متغیر برونزا) بر تعهد زناشویی (متغیر واسطهای) اثر دارد و تعهد
زناشویی بهنوبهخود ،منجر به رضایت زناشویی (متغیردرونزا) میشود .با هدف آزمون برازش مدلهای مفروض
با داده ها و نیز برآورد ضرایب اثر برای هر مدل ،از تکنیک تحلیل مسیر با روش بیشینه احتمال استفاده شد.
براساس شاخصهای توصیفی ،توزیع تمامی متغیرها نزدیک به نرمال بود؛ بنابراین مفروضه نرمال بودن توزیع
دادهها رعایت شده است .حجم نمونه کافی بهعنوان یکی از موارد مهم در مدلیابی موردتوجه قرار گرفت .بنتلر
و چو1988( 1؛ بهنقل از هومن )1388 ،بیان میکنند که به شرط نرمال بودن توزیع متغیرها و نبود دادههای
پرت و موارد گمشده ،حجم گروه نمونه را میتوان تا پنج مورد برای هریک از پارامترهای برآورد شده کاهش
داد .بنابراین ،نمونه به تعداد  103نفر برای این پژوهش کافی بود .نمودار همبستگی دوبهدویی تمامی متغیرها
به شکل بیضی بود و این نشاندهنده وجود رابطه خطی است .جدول  ،3شاخصهای برازش مدل مفروض با
1. Bentler, P. M., & Chou, C.
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دادهها را نشان میدهد.
جدول  -3شاخصهای برازش مدل اول
RMSEA

AGFI

GFI

CFI

X2/df

df

P

X2

0/04

0/91

0/98

0/99

1/19

6

P>0/05

7/171

شاخص خیدو ( )X2به لحاظ آماری معنادار نیست و نشانگر عدم تأیید مدل مفروض توسط دادهها است.
همچنین نسبت خیدو به درجه آزادی ( ،)X2/dfشاخص برازش تطبیقی ( ،)CFIشاخص برازندگی (،)GFI
شاخص تعدیلیافته برازندگی ( )AGFIو ریشه دوم برآورد تغییرات خطای تقریب ( )RMSEAدر حد مطلوب
است و براساس آنها میتوان نتیجه گرفت مدل برازش بسیار خوبی با دادهها دارد.
در جدول  ،4ضرایب استاندارد مستقیم ،غیرمستقیم و کل مدل برازش یافته به همراه ضریب تبیین مربوط
به هر متغیر نمایش داده شده است.
جدول  -4ضرایب استاندارد مستقیم ،غیرمستقیم و کل مدل برازش یافته و ضرایب تبیین
مسیرها
بر روی رضایت زناشویی از:
تعهد شخصی
تعهد اخالقی
تعهد ساختاری
ادراک انصاف
بر روی تعهد شخصی از:
ادراک انصاف
بر روی تعهد اخالقی از:
ادراک انصاف
بر روی تعهد ساختاری از:
ادراک انصاف

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

**0/34
**0/25
*0/34
-

**0/50

**0/34
**0/25
*0/34
**0/50

**0/56

-

**0/56

**0/57

-

**0/57

**0/47

-

**0/47

ضریب تبیین (درصد)
49

31
32
22
**

P<0/01

همانطور که مشاهده میشود متغیرهای رضایت زناشویی ( ،)R2=0/49تعهد شخصی ( ،)R2=0/31تعهد
اخالقی ( ،)R2=0/32تعهد ساختاری ( )R2=0/22هریک به میزان قابلتوجهی توسط شاخصها تبیین شدند.
تعهد شخصی ،تعهد اخالقی و تعهد ساختاری بهترتیب با ضریب تأثیر  0/25 ،0/34و  0/34بهطور مستقیم
بر رضایت زناشویی اثر مثبت داشتند.
ادراک انصاف بهطور مستقیم بر تعهد شخصی (ضریب تأثیر= ،)0/56تعهد اخالقی (ضریب تأثیر= )0/57و
تعهد ساختاری (ضریب تأثیر= )0/47اثر معنادار داشت.
اثر غیرمستقیم ادراک انصاف بر رضایت زناشویی از طریق ایجاد تعهد شخصی ،اخالقی و ساختاری ،بهلحاظ
آماری معنادار بود (ضریب تأثیر= .)0/50بهعبارت دیگر ،نقش واسطهای تعهد زناشویی در رابطه بین ادراک
انصاف و رضایت زناشویی تأیید میشود .شکل  1نمودار مسیر را نشان میدهد.
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/31
0

تعهد شخصی

0/56

0/34
0/32

0/49

0/57

0/26

رضایت زناشویی

ادراک انصاف

تعهد اخالقی

0/34

0/47
0/22

تعهد ساختاری

شکل  -1نمودار مسیر

بحث و نتیجهگیری
این تحقیق با هدف بررسی نقش میانجی تعهد زناشویی در رابطه بین ادراک انصاف و رضایتمندی زناشویی
زنان شاغل صورت گرفته است .در خصوص رابطه بین ادراک انصاف و رضایت زناشویی ،نتایج حاصل از این
مطالعه نشان داد رابطه مثبت معناداری بین ادراک انصاف و رضایت زناشویی وجود دارد .یعنی انصاف ادراک
شده از تقسیم کارها رضایت زناشویی را تحتتأثیر قرار میدهد .یافتههای مطالعه حاضر با یافتههای مطالعات
پیشین مبنی بر ارتباط بین ادراک انصاف و رضایت زناشویی همسو است (ون ایپرن و بانک1990 ،؛ پری،
2004؛ سرانچه ،بهروزی ،ممبینی و یونسی1393 ،؛ بهمنی و همکاران .)2013 ،با توجه به تعریف ادراک انصاف،
یعنی اگر نسبت آنچه که فرد در رابطه سرمایهگذاری میکند و آنچه که از رابطه دریافت میکند تقریب ًا برابر
باشد ،انتظار است که فرد از این رابطه رضایت داشته باشد .از سویی ،رعایت انصاف در روابط به قانون طالیی
اخالق نزدیک است .به این صورت که «با دیگران چنان رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار کنند» (پولک،
 .)2011همچنین آیه  279سوره بقره «نه به دیگران ستم میکنید و نه به شما ستم میشود» هم از مصادیق
این قاعده اخالقی همگانی است و یک تبیین دیگر اینکه پژوهش ما روی زنان کارمندی که از تحصیالت
عالیه برخوردار بودند انجام گرفت .این زنان معموالً از درآمد باال و همچنین از سرمایههای اجتماعی باالیی از
جمله مشارکت در مسائل اجتماعی سیاسی و فعالیت در انجمنهای اجتماعی برخوردار هستند .آگاهی این افراد
از مساوات بین زن و مرد در جهان ،طبیعتاً بیشتر از زنان خانهدار است .بنابراین ،انتظار است که این زنان
تحصیلکرده به تقسیم کارها بهویژه در منزل بین زن و مرد را موردتوجه قرار داده و کلیشه جنسیتی بودن
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کارها را بیاهمیت بدانند و انجام کار منزل به تنهایی و بدون مشارکت همسر را ناعادالنهتر از زنان خانهدار
تلقی کنند و متعاقباً ادراک ناعدالتی منجر به نارضایتی در روابط زناشویی آنها خواهد شد.
همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد ،بین ادراک انصاف و تعهد زناشویی رابطه مثبت معناداری وجود
دارد .نتیجه این پژوهش مطابق با پژوهش تنگ و کوران ( )2012است .برای تبیین این ارتباط باید گفت ،تعهد
زناشویی بیانگر ماهیت پایبندی فرد به رابطه زناشویی است ،اینکه فرد در رابطه چقدر احساس امنیت میکند
و تا چه حد احساس میکند که رابطه در درازمدت ارزشمند است .طبق این تعریف از تعهد زناشویی ،انتظار
است تالش زن در برقراری انصاف و عدالت در تقسیم کارها و هزینههای زندگی در جهت افزایش امنیت در
رابطه باشد .بهعبارتی ،زن با مشاهده حمایت ،عدالت و مساواتطلبی همسر ،به وی احساس امنیت میبخشد
که این امر بهنوبهخود ،منجر به افزایش تعهد او نسبت به همسر شده ،بهطوری که زن همسرش را دوست بدارد
و به او وفادار بماند.
عالوهبراین ،بین تعهد زناشویی و رضایت زناشویی ارتباط مثبت معناداری مشاهده شد که این یافته با
یافتههای مطالعات گیورتز ،سگرین و وازیدلو ( )2015و دریگوتاس ،روسبولت و ویریت ( )1999مطابقت دارد.
این پژوهشگران نشان دادند ،تعهد اثر غیرمستقیمی بر رضایت زناشویی (گیورتز ،سگرین و وازیدلو )2015 ،و
اثر مستقیمی بر بهزیستی روانشناختی زوجین (دریگوتاس ،روسبولت و ویریت )1999 ،دارد .در تبیین این یافته
میتوان گفت ،زوجهایی که تعهدات شخصی باالتری دارند ،در حلمسئله ،مشکل کمتری دارند و در حفظ
کیفیت رابطه فعال هستند (تانگ و کوران .)2012 ،تعهد ساختاری ،به جنبه «باید» تعهد اشاره دارد؛ بهطوری
که هریک احساس میکنند ،آنها باید بهعلت محدودیتهای خارجی در رابطه باقی بمانند (تانگ و کوران،
 .)2012افراد با تعهد ساختاری بیشتر ،هیچگونه جایگزین جذابتری خارج از محدوده ازدواج برای خود ایجاد
نمیکنند و پایبند به رابطه هستند .تعهد اخالقی نیز مربوط به نگرشهای مذهبی است .برای تعهد اخالقی،
همسرانی که ازدواج را عملی معنوی درک میکنند و فعالیتهای مذهبی مشترک بیشتری دارند ،منازعات
زناشویی کمتر و همکاری بیشتری دارند (تانگ و کوران .)2012 ،بهاینترتیب ،افرادی که تعهد شخصی ،اخالقی
و ساختاری باالتری دارند ،رضایت بیشتری از زندگی زناشویی خود گزارش میدهند .از سویی همانطوری که
در تبیین فرضیه دوم گفته شد زن زمانی که احساس امنیت در زندگی داشته باشد ،رضایت او از رابطه زناشویی
افزایش پیدا کرده و همین مسئله نیز منجر به تعهد بیشتر زن به زندگی و همسر میشود.
همچنین مطابق با نتایج حاصله از پژوهش حاضر ،اثر غیرمستقیم ادراک انصاف بر رضایت زناشویی از
طریق ایجاد تعهد شخصی ،اخالقی و ساختاری ،بهلحاظ آماری معنادار بود .از آنجایی که بین ادراک انصاف و
رضایت زناشویی و همچنین میان ادراک انصاف ،تعهد و رضایت زناشویی ارتباط مثبت معنادار برقرار است،
انتظار است که تعهد نقش واسطهای را در رابطه میان ادراک انصاف و رضایت زناشویی ایفا کند .زیرا هر اندازه
همسران عدالت ر ا در امور کارها در نظر بگیرند ،به حفظ رابطه زناشویی خود متعهد و وفادار میشوند؛ بنابراین
بدیهی است که با افزایش تعهد و وفاداری دو سویه همسران ،شاهد افزایش رضایت زناشویی افراد بهخصوص
زنان باشیم .بهطور کلی ،یافتههای مطالعه حاضر ،بیانگر این نکته است که ادراک انصاف در زندگی مشترک از
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طریق ایجاد تعهد شخصی ،اخالقی و ساختاری ،نقش مهمی را در میزان رضایتمندی زناشویی ایفا میکند.
بنابراین ،بهدلیل اهمیت این موضوع الزم است مراکز مشاوره پیشازازدواج ،آموزش ادراک انصاف به زوجین را
موردتوجه بیشتری قرار دهند.
از محدودیتهای اصلی این پژوهش میتوان به جامعه آماری پژوهش اشاره کرد .زیرا جامعه آماری پژوهش
حاضر را زنان تشکیل دادهاند؛ بنابراین محدودیتهایی را برای تبیین یافتهها و تعمیم نتایج به مردان مطرح
کرده و پیشنهاد است که پژوهشهای آینده معطوف به زوجین شود.
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