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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: Perceived Equity, Marital 
Commitment, Marital Satisfaction, University 
of Tehran 

 دهیچک
 بررسی نقش میانجی تعهد زناشویی، پژوهش حاضرهدف از 

 روش. بوددر رابطه بین ادراک انصاف و رضایت زناشویی 
پژوهش  ه آماریجامعبود.  همبستگی -توصیفی مطالعه
شامل تمام زنان کارمند متأهل و صاحب فرزند  ،حاضر

ن نفر از زنا 103 بود. 1397-98دانشگاه تهران در سال 
 تهران در سال کارمند متأهل و صاحب فرزند دانشگاه

گیری در دسترس انتخاب و به روش نمونه 1397-98
، تعهد (PEMی )ذیرپادراک انصافپرسشنامه استاندارد 

( بر DAS( و سازگاری زناشویی اسپنیر )DCIزناشویی )
 افزاررمنها از تجزیه و تحلیل داده برای شد.ها اجرا  روی آن

16–SPSS 18 و-AMOS  ضریب استفاده شد. نتایج
بین ادراک  همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر نشان داد،

عهد یعنی ت های آنانصاف و رضایت زناشویی، تعهد و مؤلفه
مثبت و معناداری در  هشخصی، اخالقی و ساختاری رابط

 تعهد زناشویی و ،براینبرقرار است. عالوه P<01/0سطح 
مثبت معناداری با رضایت  ههای آن دارای رابطمؤلفه

(. همچنین نتایج تحلیل مسیر P<01/0زناشویی است )
شویی اثر غیرمستقیم ادراک انصاف بر رضایت زنانشان داد، 

معنادار است )ضریب  از طریق ایجاد تعهد زناشویی
گر حاضر بیان ههای مطالعیافته ،کلی طوره(. ب50/0تأثیر=

یق این نکته است که ادراک انصاف در زندگی مشترک از طر
ایجاد تعهدات زناشویی نقش مهمی در میزان رضایت 
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 مقدمه
رود. در کار میپایداری ازدواج بهیکی از مفاهیم رایجی است که برای ارزیابی موفقیت و ، 1رضایت زناشویی

تر است. رضایت زناشویی، احساس ها از زندگی مشترکشان، از خود ازدواج مهمواقع احساس رضایت زوج
های زندگی ها همه جنبهآمیز توسط زن و شوهر، وقتی که آنخشنودی، رضایت و داشتن تجارب مسرت

عوامل بسیار زیادی با رضایت  .(2005رنی و بردبوری، گیرند، تعریف شده است )کامشترکشان را در نظر می
که در این پژوهش به دو عامل مهم تعهد زناشویی و ادراک انصاف پرداخته شده است.  زناشویی ارتباط دارند

پیش اهمیت ازکنند، بیشبسیاری از زنان در بیرون از خانه کار میکه موضوع ادراک انصاف در جوامع امروز 
ای صورت گیرد که زنان دچار فرسودگی گونهاین شرایط تقسیم وظایف و انجام کارها باید به یافته است. در
لیت عمده امور منزل، و مراقبت و نگهداری از های خانواده، مسئوهزینه که سنگینی اما زمانی ؛هیجانی نشوند

فرسودگی،  مدتدر درازشوند و شاغل فشار کاری مضاعفی را متحمل می انباشد، زن انفرزندان بیشتر بر عهده زن
)قبادی، دهقانی، منصور  د کردنرا در زندگی مشترک تجربه خواهانصافی بی عدالتی وو ادراک بیعدم رضایت 

  (.1390و عباسی، 
کند: اوالً روابط ( دو موضوع را مهم فرض می1978د، )هاتفیلد، والستر و برسچیدر روابط انصاف  هنظری

این روابط تا چه اندازه عادالنه و منصفانه  کهاین دهنده است؟ دوماجتماعی افراد، چقدر پاداشکاری، خانوادگی و 
هایی که که پاداش کنندمانی منصفانه و عادالنه ادراک میاست؟ براساس نظریه انصاف، افراد یک رابطه را ز

(. طبق 2012)هاتفیلد، راپسون و بنسمن،  ها در روابط باشدتناسب با سهم آنآورند مدست میهدر این روابط ب
ویژه ارچوب مفیدی را جهت درک اثرات عدم تعادل بههچ ،انصاف ه( نظری1978) والستر، تراپن و والستر دیدگاه

از روابطشان  سند که شادتر ورنظر میدهد. زوج منصف، بهائه میدر روابط قراردادی صمیمانه همچون ازدواج ار
 منجرکه سطوح پایین انصاف در روابط زناشویی  حالی در ؛نفس بیشتری برخوردار باشندبهدتر و از اعتماراضی

شریکی که  واندازه ازشود. شریکی که در روابط زناشویی پاداش بیشوجین مینارضایتی و پریشانی رابطه ز به
، والستر، تراپن و والستر) دشوراب میچه که الیق آن است پاداش دریافت کند دچار پریشانی و اضطکمتر از آن

کند که بیانگر این است ( استفاده می1388) هومن 2لت توزیعیعدا هانصاف از قاعد ه(. در حقیقت نظری1978
 آن رابطهدر  شاندادها یا نتایجیک به بروندتقریباً نزکمتر یا  یک رابطهدادهایشان در که درون که افراد زمانی

کند دریافت می ،ازاندازهبیش منافعیکه فردی که  طوریهب(. 2004)پری، کنند باشد، احساس رضایت می
کرد  را تجربه خواهد یأسکند احساس خشم و کم دریافت میخیلی منافعاحساس گناه و شرم و فردی که 

مستقیم بین ادراک  هها نیز به رابطانصاف برخی از پژوهش هیت از نظریدر حما(. 1978، والستر، تراپن و والستر)
 3(، هماهنگی2013منش، بهمنی و غالمی، بهمنی، آریا؛ 1990مندی )ون ایپرن و بانک، انصاف و رضایت

                                                           
1. marital satisfaction 

2. distributive justice  

3. harmony 
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، فرامرزی و مهر؛ خجسته2004)پری،  1( و کیفیت3139زاده و بخشانی، ، رفاهی، حسنمیمندی )همایونی
( در پژوهشی 2013)و همکاران بهمنی  ،مثالبرای اند. داشتهصمیمانه زوجین اشاره  ه( در رابط1391رجبی، 

، به این نتیجه دست یافتند که بین ادراک انصاف و اندشاغل ایرانی اجرا نمودهغل و غیرزنان شا هکه در جامع
ای ادراک انصاف را در سه مطالعهدر  ،(2004رضایت زناشویی در زنان، رابطه مثبت معناداری وجود دارد. پری )

 هکنندبینیعدالت در روابط زناشویی پیشیافت که دستنمود و به این نتیجه  بررسینژاد مختلف آمریکایی 
معتقد  یو ؛ی دانستدو متغیر را علّ هرابطتوان ای میطور محتاطانههاشویی زوجین است و بقوی کیفیت زن

 (.2004 ،کنند )پرین در روابط زناشویی خود احساس میمردا انصافی بیشتری را نسبت بهبی ،که زناناست 
بطه آن را با رضایت زناشویی از دیگر متغیرهایی است که بسیاری از پژوهشگران را ،تعهد زناشویی

گیورتز، . (2015) گیورتز، سگرین و وازیدلو ( و2019هو، جیانگ و وانگ ) جملهاند، از بررسی قرار دادهمورد
و نگهداری حفظ  تر ازبسیار آسان ،و ساخت یک رابطهعاشق شدن که  اندعقیدهبر این ( 2015سگرین و وازیدلو )

مانند ازدواج، مستلزم  مدتعاشقانه بلند هدر یک رابط باالیی از رضایت هو دستیابی به درج استعاشقانه  هرابط
حسینی، زهراکار، داورنیا، نقل از ؛ به2004) 2آماتو (.2015، گیورتز، سگرین و وازیدلو) تعهد از جانب زوجین است

 روابط برای حد چه تا زوجین که معناست این به 3زناشویی تعهد است معتقد (1394شاکرمی و محمدی، 
تعهد زناشویی شامل سه نوع  .دارند انگیزه ازدواجشان تداوم و حفظ برای چقدر و قائلند ارزش خود زناشویی

و  رضایت جذابیت،احساس مبتنی بر به همسر که ، 4شخصیتعهد  .استشخصی، اخالقی و ساختاری تعهد 
احساس مسئولیت شخصی برای  بیانگر ،تعهد نسبت به ازدواجیا  5اخالقی تعهد .عشق نسبت به همسر است

مذهبی و امری  عنوان نهادی اجتماعی،حفظ ازدواج بهاست که  عقیدهزناشویی و مبتنی بر این  هرابط تداوم
های ترس از هزینه ودر تداوم ازدواج  نوعی الزاممبتنی بر احساس ، 6تعهد ساختاری و است الزم مقدس

گیورتز، سگرین و وازیدلو (. 1997)آدامز و جونز،  زناشویی است هاز فسخ رابط ناشیهیجانی، مالی و اجتماعی 
پژوهش نشان دادند که تعهد اثر غیرمستقیمی بر ( در یک 1999) و ویریت روسبولت ،( و دریگوتاس2015)

شناختی زوجین ( و اثر مستقیمی بر بهزیستی روان2015، گیورتز، سگرین و وازیدلو) رضایت زناشویی
امر است  ارتباط بین تعهد و رضایت در ازدواج تابع این ،در واقع( دارد. 1999)دریگوتاس، روسبولت و ویریت، 
 النگه)ون و انطباق دهدکند  سازگار دیگرینفع رابطه، خود را با که به است که تا چه میزان یک زوج آموخته

های هماهنگ ادراک تالش عبارتی زوجین بابه(. 2015، گیورتز، سگرین و وازیدلونقل از ؛ به1997 ،7و همکاران
و به رضایت  کنندمیهویت فردی در امور رابطه حاکم بر هویت زوجی را  نوعیبه ،حمایت از رابطه برایشده 

                                                           
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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 (.2015، گیورتز، سگرین و وازیدلو) ابندییدست م
تاکنون پژوهشی  که مطالعه شد ،با وجود اهمیت این موضوع، با مروری بر ادبیات پژوهشی در این زمینه

 -در زنان شاغلویژه به -مندی زوجینو رضایت ادراک انصافبین ه در رابط میانجیعنوان را به تعهد زناشویی
های جمله نقش های متعدد ازایفای نقشعلت به آنانممکن است که  حالی در ؛نداده استقرار  بررسیمورد

چای و زارعی، ح( بیشتر از مردان )بهمنی، فال1992لویک،  -استولزو شغل خارج از منزل ) ی، مادریهمسر
 های منزلدر تقسیم کار خصوصبه( 2013، آریامنش، بهمنی و غالمی، شاغل )بهمنیو زنان غیر (1390

ی و اضطراب در آنان تواند به پریشانمی ،و در نتیجه گیرندعدالتی قرار ( در معرض بی1992لویک،  -استولز)
در  تعهد یمیانجهدف پژوهش حاضر این است که نقش  بنابراین، (.2008منجر شود )کالفی و میکلسون، 

رسی قرار دهد: بین برهای زیر موردبا طرح فرضیهدر زنان مندی زناشویی را و رضایت ادراک انصافرابطه بین 
رابطه مثبت وجود یی و تعهد زناشوبین ادراک انصاف مثبت وجود دارد؛  هیت زناشویی رابطو رضا ادراک انصاف

 ادراک انصافبین  هبطدر را تعهد زناشویییت زناشویی رابطه مثبت وجود دارد؛ و رضازناشویی  تعهدبین  ،دارد
 ای دارد.و رضایت زناشویی نقش واسطه

 روش
 اجرای پژوهش، نمونه و روش آماری جامعه

احب صو  متأهل کارمند انزن تمامپژوهش حاضر شامل جامعه همبستگی است.  -توصیفی ،پژوهشروش 
هل دانشگاه أن متکارمندالیست . با توجه به در اختیار نبودن است 1397-98در سال  دانشگاه تهرانفرزند 
روش به هل أد متاز زنان کارمننفر  125؛ بنابراین گیری تصادفی ساده وجود نداشتامکان نمونه ،تهران
ها بر روی آن ویی، ادراک انصاف و رضایت زناشهای تعهد زناشوییپرسشنامهاب و دسترس انتخ گیری درنمونه

تحلیل حذف وجزیهتعلت ناقص بودن از هپرسشنامه ب 22های تکمیل شده، شنامهپرس 125که از این  اجرا شد
  .شدند

 ابزار سنجش
شاخصی برای زناشویی را  عدالت ،(2004) پری گویه چهار ادراک انصاف سنجه :(PEM) 1ادراک انصاف

کار  انجام هادراک انصاف را در چهار حیط ،ادراک انصافسنجه گرفته است.  نظر سنجش ادراک انصاف در
ال ؤهر س(. 2004سنجد )پری، زند را میآمد، خرج کردن پول و نگهداری از فرمنزل، کار کردن برای کسب در

منصفانه برای غیرمنصفانه برای من؛ تا حدی غیر ای خیلیسنجه ادراک انصاف دارای یک مقیاس پنج درجه
منصفانه برای همسرم؛ خیلی غیرمنصفانه برای همسرم است. من و همسرم؛ تا حدی غیرانه برای من؛ منصف

همچنین گزارش کرده است.  70/0کرونباخ، ی با محاسبه آلفاسنجه ادراک انصاف را  قابلیت اعتماد( 2004پری )

                                                           
1. Perceived Equity Measure (PEM) 
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کرده  تأییدی، ساختار یک عاملی این سنجه را تأییدتحلیل عامل طریق این سنجه، از درستی بررسی  برای
ادارات  متأهلای از کارکنان ( در نمونه1391) همکارانو  (. خجسته مهر1391 ،همکارانو  مهر)خجسته است

درستی دست آوردند و هب 83/0 و نمونه مردان 81/0 ونباخ این سنجه را در نمونه زنانکری دولتی اهواز آلفا
مربوط به متغیر رضایت زناشویی  تاالؤس با را با محاسبه همبستگی این سنجهسنجه ادراک انصاف سازه 

در سطح ( 61/0) ( و زنان70/0) ( در نمونه مردان1982) فورنر و دراک من، پرسشنامه رضایت زناشویی اولسون
001/0>P  84/0در پژوهش حاضر ضرایب آلفای کرونباخ برای ادراک انصاف معادل  گزارش کردند.معنادار 

شناسی، روایی محتوایی این سنجه روان ناچند نفر از متخصصبرای بررسی روایی محتوایی نیز محاسبه شد. 
  یید کردند.أرا ت

میزان پایبندی افراد به ، (1997) آدامز و جونز گویه 44 پرسشنامه تعهد زناشویی :(DCI) 1تعهد زناشویی

 تعهد ،شخصی لفه تعهدسه مؤ دارای پرسشنامهاین کند. ری میگیازدواجشان و ابعاد آن را اندازه همسر و

 کامالً »ای هر سؤال آزمون دارای یک مقیاس پنج درجه. (1997)آدامز و جونز،  استتعهد ساختاری  و اخالقی
دست هب برای (1997) آدامز و جونز است.« کامالً موافقم»و « موافقم»، «نظری ندارم»، «مخالفم»، «مخالفم
های در پژوهشنفر  810 رویپرسشنامه تعهد زناشویی  با اجرای نامه،پرسش اعتمادقابلیت و درستی آوردن 
 همچنین. هستند های پرسشنامه از بیشترین حمایت نظری و تجربی برخوردارمقیاسنشان داد، خرده مختلف

 حسینی) اندکردهگزارش  91/0تا  86/0ای پرسشنامه را بین همقیاسقابلیت اعتماد خردهمیزان  ،آدامز و جونز
پرسشنامه تعهد زناشویی و محتوایی  صوریدرستی نیز ( 1388) سیاه، بهرامی و محبیشاه. (1394، همکارانو 
تعهد ضرایب آلفای کرونباخ برای  ،نیزدر پژوهش حاضر . کردندمحاسبه  85/0 را آن کرونباخی آلفاو  تأیید را

برای بررسی روایی محتوایی پرسشنامه  د.شمحاسبه  76/0و  68/0، 60/0ترتیب شخصی، اخالقی و ساختاری به
یید أشناسی، روایی محتوایی این پرسشنامه را تن با مدرک دکتری رواناچند نفر از متخصص ،تعهد زناشویی نیز

  کردند.

 چهارو  گویه 32، شامل (1976) اسپنیر مقیاس رضایتمندی زناشویی :(DAS) 2مندی زناشوییرضایت

 6ابراز محبت و 5نفره دو توافق، 4نفره همبستگی دو، 3نفره دو شامل رضایتها مقیاسخردهمقیاس است. خرده
ال ؤس تا توافق داریم؛ ای از همیشه اختالف داریمدر یک طیف شش درجه 15تا  1ال ؤسدر این مقیاس . است

روز تا هرگز؛ ای هر در یک طیف پنج درجه 23ال ؤای همیشه تا هرگز؛ سدرجه شدر یک طیف ش 22تا  16
ای هرگز در یک طیف پنج درجه 28تا  25 االتؤای در تمام موارد تا هرگز؛ سدر یک طیف پنج درجه 24ال ؤس

                                                           
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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ای در طیف هفت درجه 31ال ؤسای بله و خیر؛ در یک طیف دو درجه 30و  29االت ؤبار؛ ستا بیش از روزی یک
خواهان موفقیت رابطه خود هستم تا  ،ای مصرانهدر یک طیف شش درجه 32ال ؤبسیار ناخشنود تا عالی و س

این پرسشنامه  یمحتوا، سازه و مالکدرستی  (1976) اسپنیر. امکان موفقیت رابطه ما هرگز وجود ندارد، قرار دارد
کرونباخ ی و آلفا 96/0کرونباخ نمره کل مقیاس را  ی( و آلفا1976)اسپنیر،  قرار داد تأییدموردمطلوب و را 

 DAS (.2006)گراهام، لیو و جیزیاریسکی،  کرد گزارش 73/0و  90/0، 86/0، 94/0ترتیب ها را بهمقیاسخرده

نمونه ایرانی یک در  .(1393سده، راستگو، گلزاری و براتینقل از ؛ به1374)نژاد توسط آموزگار و حسین
 کرونباخی ضریب آلفا را با محاسبه مندی زناشوییمقیاس رضایتهمسانی درونی  ،نیز است هنجاریابی شده

دست هب 95/0در پژوهش حاضر ضرایب آلفای کرونباخ برای رضایت زناشویی معادل  .اندکردهمحاسبه  84/0
شناسی، روایی محتوایی این ن با مدرک دکتری رواناچند نفر از متخصص ،برای بررسی روایی محتوایی نیز آمد.

  کردند. تأییدمقیاس را 

 هایافته
 جمعیت شناختیالف( توصیف 

و انحراف استاندارد  41/42 میانگین سنیبا  هل دارای فرزندأنفر از زنان کارمند مت 125بر روی ژوهش حاضر پ
دامنه و  سال( 87/8و  86/17)با میانگین و انحراف استاندارد سال  41تا  2سال و مدت زمان ازدواج بین  61/7

علت ناقص بودن از پرسشنامه به 22های تکمیل شده، پرسشنامه 125از نجام شد. تحصیالت دیپلم تا دکتری ا
  تحلیل حذف شدند.وتجزیه

توزیع  ازفرزند( گزارش شد.  4تا  1)از  69/0با انحراف  69/1طور متوسط ها بهتعداد فرزندان در این خانواده
بیشتر افرادی که درصد( فرزندی بودند.  49درصد( یا دو ) 42ها تک )بیشتر خانوادهشد، فراوانی مشاهده 
  داشتند تک یا دو فرزندی بودند. تحصیالت عالی

 هاب( توصیف شاخص
 و -16SPSS افزارها از طریق نرمتحلیل دادهوتجزیه ارائه شده است.، 1در جدول های توصیفی شاخص

18AMOS- .انجام گرفت 

 توصیفی پژوهشهای شاخص -1جدول 
 کشیدگی کجی بیشینه کمینه دانحراف استاندار میانگین متغیرها

 67/0 -67/0 148 31 43/22 19/110 رضایت زناشویی

 97/0 -37/0 20 4 45/4 38/16 ادراک انصاف

 -72/0 -24/0 50 18 27/7 55/37 تعهد شخصی

 -99/0 -18/0 59 23 21/9 38/43 تعهد اخالقی

 -45/0 -17/0 103 34 40/14 82/78 تعهد ساختاری

 -76/0 -16/0 205 75 35/29 75/159 نمره کل تعهد
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های مشاهده است. شاخصقابلباال میانگین، انحراف استاندارد، کمینه و بیشینه نمرات هر متغیر در جدول 
 مال نیست.نرحالت یک از متغیرها خارج از دهند که توزیع هیچجی و کشیدگی در جدول فوق نشان میک

 هاج( همبستگی شاخص
به شکل ماتریس  همبستگی گشتاوری پیرسون محاسبه شد. نتایجبررسی همبستگی متقابل بین متغیرها،  برای

 است. نمایش داده شده 2همبستگی در جدول 

 پژوهش هایشاخصماتریس همبستگی  -2جدول 
 5 4 3 2 1 هاشاخص

      رضایت زناشویی
     57/0** ادراک انصاف
    56/0** 83/0** تعهد شخصی
   83/0** 57/0** 84/0** تعهد اخالقی

  87/0** 83/0** 47/0** 84/0** تعهد ساختاری
 97/0** 95/0** 92/0** 55/0** 88/0** نمره کل تعهد

**P<0/01 

( رابطه r=88/0 و >01/0P( و تعهد )r=57/0 و >01/0Pرضایت زناشویی با ادراک انصاف ) طبق ماتریس،
(، r=83/0 و >01/0Pهای تعهد شامل تعهد شخصی )مؤلفهدار داشت. رابطه رضایت زناشویی با مثبت و معنا

راک انصاف با نمره اد دار بود.( نیز مثبت و معناr=84/0 و >01/0P( و ساختاری )r=84/0 و >01/0Pاخالقی )
و  >r( ،)01/0P=56/0 و >01/0P) ترتیببههای آن مؤلفهیک از ( و هرr=55/0و  >01/0Pکل تعهد )

57/0=r( ،)01/0P< 47/0 و=r )دار داشت.رابطه مثبت و معنا 

 ها و تحلیل مسیرد( آزمون فرضیه
توسعه  متغیرهامبانی نظری و تجربی موجود، مدل مفهومی برای تبیین روابط ساختاری  هدر این پژوهش بر پای

ای( اثر دارد و تعهد ا( بر تعهد زناشویی )متغیر واسطهزبرونیافت. فرض بر این بود که ادراک انصاف )متغیر 
های مفروض با هدف آزمون برازش مدل. شودمی زا(درون)متغیر منجر به رضایت زناشویی ،خودبهنوزناشویی به

ها و نیز برآورد ضرایب اثر برای هر مدل، از تکنیک تحلیل مسیر با روش بیشینه احتمال استفاده شد. با داده
ین مفروضه نرمال بودن توزیع بنابرا ؛غیرها نزدیک به نرمال بودتوزیع تمامی مت ،های توصیفیشاخص اساسبر

توجه قرار گرفت. بنتلر یابی موردمدلعنوان یکی از موارد مهم در هحجم نمونه کافی ب. ها رعایت شده استداده
های کنند که به شرط نرمال بودن توزیع متغیرها و نبود داده( بیان می1388نقل از هومن، به؛ 9881) 1و چو

یک از پارامترهای برآورد شده کاهش مورد برای هر پنجتوان تا پرت و موارد گمشده، حجم گروه نمونه را می
ها تغیردویی تمامی مبهنمودار همبستگی دونفر برای این پژوهش کافی بود.  103 به تعداد نمونه ،بنابراینداد. 

ل مفروض با های برازش مدشاخص، 3جدول ود رابطه خطی است. دهنده وجبه شکل بیضی بود و این نشان

                                                           
1. Bentler, P. M., & Chou, C. 
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 .دهدها را نشان میداده

 های برازش مدل اولشاخص -3جدول 

. است هامدل مفروض توسط دادهتأیید گر عدم لحاظ آماری معنادار نیست و نشان ( به2X) دوشاخص خی
(، GFI) (، شاخص برازندگیCFI) (، شاخص برازش تطبیقیdf/2X)دو به درجه آزادی نین نسبت خیهمچ

 ( در حد مطلوبRMSEAو ریشه دوم برآورد تغییرات خطای تقریب )( AGFIیافته برازندگی )شاخص تعدیل
 .ها داردوبی با دادهمدل برازش بسیار خ توان نتیجه گرفتها میاساس آناست و بر

مستقیم و کل مدل برازش یافته به همراه ضریب تبیین مربوط ضرایب استاندارد مستقیم، غیر، 4در جدول 
 به هر متغیر نمایش داده شده است. 

 مستقیم و کل مدل برازش یافته و ضرایب تبیینضرایب استاندارد مستقیم، غیر -4جدول 
 )درصد( ضریب تبیین اثر کل مستقیماثر غیر اثر مستقیم مسیرها

 49    بر روی رضایت زناشویی از:
  34/0** - 34/0** تعهد شخصی
  25/0** - 25/0** تعهد اخالقی

  34/0* - 34/0* تعهد ساختاری
  50/0** 50/0** - ادراک انصاف

 31    بر روی تعهد شخصی از:
 56/0** - 56/0** ادراک انصاف

 32    بر روی تعهد اخالقی از:
 57/0** - 57/0** ادراک انصاف

 22    از:بر روی تعهد ساختاری 
  47/0** - 47/0** ادراک انصاف

**P<0/01 

، تعهد (2R=31/0)شخصی  ، تعهد(2R=94/0)رضایت زناشویی شود متغیرهای مشاهده می که طورهمان
 تبیین شدند.  هاشاخصتوجهی توسط هریک به میزان قابل (2R=22/0)، تعهد ساختاری (2R=32/0)اخالقی 

مستقیم  طوربه 34/0و  25/0، 34/0 تأثیرضریب ترتیب با تعهد ساختاری بهتعهد شخصی، تعهد اخالقی و 
 ر مثبت داشتند. بر رضایت زناشویی اث

( و 57/0=تأثیر(، تعهد اخالقی )ضریب 56/0=تأثیر)ضریب  مستقیم بر تعهد شخصی طورهادراک انصاف ب
 ار داشت.( اثر معناد47/0=تأثیرتعهد ساختاری )ضریب 

لحاظ تعهد شخصی، اخالقی و ساختاری، بهمستقیم ادراک انصاف بر رضایت زناشویی از طریق ایجاد اثر غیر
ای تعهد زناشویی در رابطه بین ادراک نقش واسطه ،عبارت دیگر(. به50/0=تأثیربود )ضریب  معنادارآماری 

 .دهدمیرا نشان  نمودار مسیر 1 شود. شکلمی تأییدانصاف و رضایت زناشویی 

RMSEA AGFI GFI CFI /df2X df P 2X 
04/0 91/0 98/0 99/0 19/1 6 05/0P> 171/7 
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  نمودار مسیر -1 شکل

 گیریبحث و نتیجه
 مندی زناشوییبین ادراک انصاف و رضایت هتعهد زناشویی در رابط میانجیش این تحقیق با هدف بررسی نق

، نتایج حاصل از این بین ادراک انصاف و رضایت زناشوییخصوص رابطه  در. گرفته استصورت  زنان شاغل
یعنی انصاف ادراک  نصاف و رضایت زناشویی وجود دارد.ادراک ا رابطه مثبت معناداری بینمطالعه نشان داد 

های مطالعات حاضر با یافته ههای مطالعیافتهدهد. ثیر قرار میأتزناشویی را تحتقسیم کارها رضایت شده از ت
پری، ؛ 1990)ون ایپرن و بانک،  استسو همادراک انصاف و رضایت زناشویی پیشین مبنی بر ارتباط بین 

 ،ادراک انصافبا توجه به تعریف  .(2013، همکارانو  بهمنی؛ 1393سرانچه، بهروزی، ممبینی و یونسی،  ؛2004
برابر تقریبًا  کنددریافت می رابطهچه که از کند و آنگذاری میسرمایه رابطهچه که فرد در نسبت آنیعنی اگر 

رعایت انصاف در روابط به قانون طالیی  ،. از سوییداشته باشدرضایت  رابطهفرد از این انتظار است که  ،باشد
)پولک،  «که دوست دارید با شما رفتار کنندرفتار کنید چنان با دیگران »نزدیک است. به این صورت که اخالق 
هم از مصادیق  «شودو نه به شما ستم می کنیدمی نه به دیگران ستم» سوره بقره 279آیه  همچنین. (2011

ز تحصیالت که پژوهش ما روی زنان کارمندی که ااینو یک تبیین دیگر  استاخالقی همگانی این قاعده 
های اجتماعی باالیی از از سرمایههمچنین و باال  مدآاز در معموالًار بودند انجام گرفت. این زنان عالیه برخورد

های اجتماعی برخوردار هستند. آگاهی این افراد اجتماعی سیاسی و فعالیت در انجمنل مسائدر جمله مشارکت 
انتظار است که این زنان  ،بنابراین دار است.بیشتر از زنان خانه طبیعتاً ،از مساوات بین زن و مرد در جهان

و کلیشه جنسیتی بودن  توجه قرار دادهمورددر منزل بین زن و مرد را ویژه بهکرده به تقسیم کارها تحصیل

 ادراک انصاف

 تعهد شخصی

 تعهد اخالقی

 تعهد ساختاری

 رضایت زناشویی

56/0 

57/0  

47/0  

34/0  

26/0  

34/0  

31/

0 

32/0 

22/0  

49/0  
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دار خانهتر از زنان سر را ناعادالنهو انجام کار منزل به تنهایی و بدون مشارکت هم اهمیت بدانندبیکارها را 
 ها خواهد شد. ادراک ناعدالتی منجر به نارضایتی در روابط زناشویی آن و متعاقباً تلقی کنند

وجود معناداری مثبت  هبطادراک انصاف و تعهد زناشویی رابین  ،همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد
 تعهد ،گفتتبیین این ارتباط باید  برای( است. 2012) این پژوهش مطابق با پژوهش تنگ و کوران هیجنت. دارد

کند فرد در رابطه چقدر احساس امنیت می کهاین ،استزناشویی رابطه  پایبندی فرد بهماهیت  بیانگر زناشویی
طبق این تعریف از تعهد زناشویی، انتظار مدت ارزشمند است. رازکند که رابطه در دمی حد احساس و تا چه

در جهت افزایش امنیت در های زندگی تقسیم کارها و هزینهدر برقراری انصاف و عدالت در زن است تالش 
 بخشداحساس امنیت می ویبه  ،طلبی همسرو مساوات عدالتحمایت، زن با مشاهده  ،عبارتیبه .باشدرابطه 

 داردبهمسرش را دوست  زنکه  طوریهب ،شده نسبت به همسر اونجر به افزایش تعهد م، خودنوبهبه که این امر
    .ماندبو به او وفادار 

که این یافته با  ارتباط مثبت معناداری مشاهده شدرضایت زناشویی و تعهد زناشویی  بین ،اینبرعالوه
رد. ( مطابقت دا1999)و ویریت  روسبولت ،( و دریگوتاس2015)گیورتز، سگرین و وازیدلو های مطالعات یافته

( و 2015، گیورتز، سگرین و وازیدلو) اثر غیرمستقیمی بر رضایت زناشوییتعهد این پژوهشگران نشان دادند، 
یافته این تبیین در ( دارد. 1999)دریگوتاس، روسبولت و ویریت،  تی زوجینشناخاثر مستقیمی بر بهزیستی روان

مسئله، مشکل کمتری دارند و در حفظ حلالتری دارند، در هایی که تعهدات شخصی با، زوجتوان گفتمی
 یطورهب ؛اشاره داردتعهد  «باید»تعهد ساختاری، به جنبه  .(2012)تانگ و کوران،  ابطه فعال هستندرکیفیت 

)تانگ و کوران،  دنهای خارجی در رابطه باقی بمانعلت محدودیتباید به هاآن کنند،که هریک احساس می
ازدواج برای خود ایجاد محدوده خارج از  تریگونه جایگزین جذابافراد با تعهد ساختاری بیشتر، هیچ .(2012

های مذهبی است. برای تعهد اخالقی، شمربوط به نگرنیز . تعهد اخالقی و پایبند به رابطه هستند دنکننمی
مشترک بیشتری دارند، منازعات های مذهبی کنند و فعالیتکه ازدواج را عملی معنوی درک می همسرانی

که تعهد شخصی، اخالقی  ترتیب، افرادیاینبه .(2012تانگ و کوران، ) زناشویی کمتر و همکاری بیشتری دارند
 که طوریهماناز سویی  .دهندمیو ساختاری باالتری دارند، رضایت بیشتری از زندگی زناشویی خود گزارش 

زناشویی از رابطه او که احساس امنیت در زندگی داشته باشد، رضایت  در تبیین فرضیه دوم گفته شد زن زمانی
 . شودعهد بیشتر زن به زندگی و همسر میت منجر بهنیز له ئو همین مس افزایش پیدا کرده

رضایت زناشویی از مستقیم ادراک انصاف بر اثر غیر ،پژوهش حاضرحاصله از مطابق با نتایج همچنین 
که بین ادراک انصاف و  جاییاز آن. بود معنادارلحاظ آماری اختاری، بهطریق ایجاد تعهد شخصی، اخالقی و س

برقرار است، معنادار تعهد و رضایت زناشویی ارتباط مثبت  ،ین میان ادراک انصافو همچنزناشویی رضایت 
 اندازه هرزیرا کند.  دراک انصاف و رضایت زناشویی ایفامیان اای را در رابطه نقش واسطه انتظار است که تعهد

 ؛ بنابراینشوندوفادار می ا در امور کارها در نظر بگیرند، به حفظ رابطه زناشویی خود متعهد وهمسران عدالت ر
خصوص بهشاهد افزایش رضایت زناشویی افراد  ،همسرانتعهد و وفاداری دو سویه  بدیهی است که با افزایش

از در زندگی مشترک است که ادراک انصاف  بیانگر این نکته ،حاضر ههای مطالعیافته ،کلی طورهب. باشیمزنان 
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 کند.می شویی ایفامندی زناطریق ایجاد تعهد شخصی، اخالقی و ساختاری، نقش مهمی را در میزان رضایت
زش ادراک انصاف به زوجین را آمو ،ازدواجازپیشمشاوره مراکز الزم است دلیل اهمیت این موضوع به ،بنابراین

 . قرار دهندبیشتری توجه مورد
ژوهش آماری پ هجامع زیرا .کردامعه آماری پژوهش اشاره توان به جهای اصلی این پژوهش میز محدودیتا

ها و تعمیم نتایج به مردان مطرح برای تبیین یافتههایی را محدودیت ؛ بنابرایناندحاضر را زنان تشکیل داده
    شود. زوجینهای آینده معطوف به و پیشنهاد است که پژوهش کرده

 منابع 

(. بررسی و مقایسه عدالت بین زوجین رضایتمند و دارای تعارض. 1390) .و زارعی، ا .،ر. فالح چای، س .،بهمنی، م
 .382-398 (،3)1 .درمانی خانوادهفصلنامه مشاوره و روان

شخصیتی.  هایویژگی با زناشویی (. رابطه تعهد1394). و محمدی، ب .،م شاکرمی، .،داورنیا، ر .،زهراکار، ک .،حسینی، ا
 .788-796 (،5)22. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

مطالعات (. بررسی نقش ادراک انصاف در کیفیت زناشویی. 1391) .ر. و رجبی، غ .،فرامرزی، س .،خجسته مهر، ر
 .31-50 (،1)8 .شناختیروان

 متأهل. زنان زناشویی رضایت بر جنسی دانش افزایش (. اثربخشی1393) .سده، ف براتی و .،گلزاری، م .،راستگو، ن
 .35-48 (،5)17 .بالینی شناسیروان مطالعات فصلنامه

(. بررسی رابطه ادراک انصاف و سالمت روان با رضایت 1393). و یونسی، ع .،ممبینی، ش .،بهروزی، ن .،سرانچه، م
 تهران.. شناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانوادهاولین کنگره ملی روانزناشویی. 

 شهرستان زوجین زناشویی تعهد و جنسی رابطه رضایت (. بررسی1388) .و محبی، س .،بهرامی، ف .،شاه سیاه، م

 .233-238 (،3)11 .روانی بهداشت اصولشهرضا. 

(. تقسیم کار خانگی میان زوجین، عدالت ادراک شده از آن و 1390). و عباسی، م .،منصور، ل .،دهقانی، م .،قبادی، ک
 .207-222 (،26)7 .پژوهیخانوادهرضایت زناشویی. 

نی بر هماهنگی و ناهماهنگی (. اثر هوش هیجا1393) .م. و بخشانی، ن .،زاده، زحسن.، رفاهی، ژ.، همایونی میمندی، س
 .19-34 (،3)5 .زن و جامعهگری ادراک انصاف. زناشویی با میانجی

 تهران: سمت. افزار لیزرل.ی معادالت ساختاری با کاربرد نرمیابمدل(. 1388). علی .هومن، ح

References 
Adams, J. M., & Jones, W. H. (1997). The conceptualization of marital commitment: 

an integrative analysis. Journal of Personality and Social Psychology. 72(5), 1177-

1196. 

Bahmani, M., Aryamanesh, S., Bahmani, M., & Gholami, S. (2013). Equity and marital 

satisfaction in iranian employed and unemployed women. Social and Behavioral 

Sciences. 84, 421-425. 



 ... قش میانجی تعهد زناشویی درن                                                                                                            292

Claffey, S. T., & Mickelson, K. D. (2008). Division of household labor and distress: 

The role of perceived fairness for employed mothers. Sex Roles. 60(11), 819-831. 
Drigotas, S. M., Rusbult, C. E., & Verette, J. (1999). Level of commitment, mutuality 

of commitment, and couple well-being. Personal Relationships. 6(3), 389-409.  

Givertz, M., Segrin, C., & Woszidlo, A. (2015). Direct and indirect effects of 

commitment on interdependence and satisfaction in married couples. Journal of 

Family Psychology. 30(2), 214-220. 

Graham, J. M., Liu, Y. J., & Jeziorski, J. L. (2006). The dyadic adjustment scale: A 

reliability generalization meta-analysis. Journal of Marriage and Family. 68(3), 701-

717. 
Hatfiehd, E., Walster, G. W., & Berscheid, E. (1978). Equity: theory and research. 

Boston: Allyn & Bacon. 
Hatfield, E., Rapson, R. L., & Bensman, L. (2012). Equity theory. Reference Module in 

Neuroscience and Bio Behavioral Psychology: Encyclopedia of Human Behavior 

(Second Edition), 73–78.  
Hou, Y., Jiang, F., & Wang, X. (2019). Marital commitment, communication and 

marital satisfaction: An analysis based on actor–partner interdependence model. 

International Journal of Psychology. 54(3), 369-376. 

Karney, B. R., & Brodbory, T. W. (2005). Contextual influence on marriage. Corrent 

Directions in Psychological Science. 14(4), 171-174. 

Olson, D. H., Fournier, D. G., & Druckman, J. M. (1982). ENRICH: Enriching & 

nurturing the relationship issues, communication & happiness. Journal of Marital 

and Family Therapy. 15, 65-79. 

Perry, B. J. (2004). The relationship between equity and marital quality among 

Hispanics, African Americans and Caucasians. Dissertation, The Ohio State 

University. 
Polk, D. M. (2011). Evaluating fairness: critical assessment of equity theory. In D. 

Chadee, (Ed). Theories in social psychology, Blackwell Publishing Ltd, 163-190. 

Spanier, G. B. (1976). Measuring dyadic adjustment: new scales for assessing the 

quality of marriage and similar dyads. Journal of Marriage and Family. 38(1), 15-

28. 
Stoltz-Loike, M. (1992). The working family: Helping women balance the roles of wife, 

mother, and career women. The Career Development Quarterly. 40(3), 244-256. 

Tang, C. Y., & Curran, M. A. (2012). Marital commitment and perceptions of fairness 

in household chores. Journal of Family Issues. 34(12), 1598-1622. 

Van Yperen, N. W., & Buunk, B. P. (1990). A longitudinal study of equity and 

satisfaction in intimate relationships. European Journal of Social Psychology. 20(4), 

287-309. 
Walster, E., Traupmann, J., & Walster, G. W. (1978). Equity and extramarital sexuality. 

Arch Sex Behav. 7(2), 127-141. 

https://www.researchgate.net/researcher/2012547651_GB_Spanier

