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چكيده
كننده خشنودي زوجين   نصاف، يكي از متغيرهاي تعيين    ادراك ا 

آيـا ديـدگاه فهمـي، برابرنگـري و رفتارهـاي           . از رابطه اسـت   
توانند ادراك انصاف زنان را تحت تـأثير        فداكارانه شوهران مي  

ي قرار دهند؟ پژوهش حاضر، در پاسخ به اين پرسـش رابطـه            
وهران با بين ديدگاه فهمي، برابرنگري و رفتارهاي فداكارانه ش     

ــرار داد   ــي ق ــورد بررس ــان را م ــصاف زن ــركت . ادراك ان از ش
 ديدگاه  خواسته شد كه مقياس   )  زن 244(كنندگان در پژوهش    

، مقياس ايدئولوژي برابري جنسيتي  (ODPT)فهمي همسر
(EGIS)  سنجه ادراك رفتارهـاي فداكارانـه ،(PSBM)  و 

نتايج پـژوهش  . را تكميل كنند (PEM) ادراك انصافسنجه
شان داد كه ديدگاه فهمي، رفتارهاي فداكارانـه شـوهران بـا             ن

ادراك انصاف زنان همبستگي مثبـت و معنـادار و برابرنگـري            
. شوهران با ادراك انصاف زنان همبستگي منفي معنادار دارنـد         

ي تحليل رگرسـيون چندگانـه نـشان داد كـه           همچنين نتيجه 
هـاي  ديـدگاه فهمـي، برابرنگـري و رفتار    بين  ي پيش رهايمتغ

 ادراك انـصاف    ريـ متغدرصـد واريـانس     26فداكارانه شوهران 
. كنند ميزنان را تبيين

يـدگاه فهمـي، برابرنگـري، رفتارهـاي        د:هاي كليدي واژه
فداكارانه، ادراك انصاف

Abstract
Perception of  equity is considered as one of 
the determinant factors of relationship 
satisfaction within couples. Can husband’s 
perspective–taking, eqalitrian ideology and 
sacrifice behaviors have an influence on 
women’s Perception of  Equity? In response 
to this question, the present study was 
designed. All participants (244 females) 
were asked to complete the Other Dyadic 
Perspective-Taking Scale (ODPT), the 
Egalitarian Gender Ideology Scale (EGIS), 
the Perception of Sacrificing Behaviors 
Measure (PSBM) and the Perception of 
Equity Measure (PEM). The results showed 
that the husband’s perspective–taking and 
sacrifice behaviors had a significantly 
positive correlation with wife’s perception 
of equity, whereas  husband’s egalitarian 
ideology had a significantly negative 
correlation  with wife’s perception of equity.
The results of multiple regression also 
showed that husband’s perspective–taking, 
egalitarian ideology and sacrifice behaviors 
explained 26 percent of the total variance in 
wife’s perception of equity. 
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مقدمه
مطلوبيت، رضايت، . دهنده شخصيت آدمي استترين نهادهاي جامعه و شكلخانواده يكي از مهم

خشنودي، كيفيت و كاركرد بهينه خانواده عامل بسيار تأثيرگذاري در شكوفايي، رشد و پيشرفت اعضاي 
ي ازدواج نقش بسزايي دارد رسد تأثير متقابل اين عوامل در موفقيت و پايداربه نظر مي. خانواده است

ترين عنصر پوياي ترين و بنياديهمچنين خانواده به عنوان اساسي). 1985لوكه و ويليامسون، (
بر اين اساس دستيابي به ). 1384خجسته مهر، (ساختارهاي اجتماعي هر جامعه در نظر گرفته شده است 

نواده مشروط به سالمت رواني بين جامعه سالم در گرو سالمت خانواده است و نيز تحقق سالمت خا
در همين زمينه ادراك . ويژه بين زوجين استاعضاي آن و داشتن روابط سالم و سازگار با يكديگر به

 يك عامل بسيار مهم و حياتي در روابط سالم در نظر گرفته شده است، كه اگر در روابط زناشويي 1انصاف
 فرد، خانواده و جامعه به همراه خواهد داشت چرا كه ناپذيري برايوجود نداشته باشد، تبعات جبران

امروزه تحوالت سريع اجتماعي، ). 2003المبرت، (ها همواره خواستار روابط منصفانه هستند انسان
اقتصادي و فرهنگي سبب تغيير ساختار خانواده و الگوي روابط و اعضاي آن با يكديگر و به تبع آن زن و 

 در روابط زناشويي 2كه نتيجه اين امر تمايل بيشتر زن به انصاف و عدالت) 2008سوليوان، (شوهر شده 
ها نشان داده شود تا جايي كه پژوهشاهميت انصاف و توجه به آن بيش از پيش احساس مي. بوده است

ها و فشارهاي رواني در زندگي زناشويي ناشي از عدم انصاف در روابط زوجين حجم زيادي از ناراحتي
در واكنش به اهميت موضوع انصاف و عدالت و اثرات آن در زندگي ). 2004؛ پري، 2007س، دماري(است 

ها از عواملي كه با اين وجود، پژوهش. زناشويي به ويژه براي زنان، مطالعات زيادي صورت گرفته است
تواند ه مي كاز مهمترين عواملي. اند، غافل ماندهكنند مي ادراك انصاف زنان را در زندگي زناشويي ايجاد

.شوهران است5 و رفتارهاي فداكارانه4، برابرنگري3ساز ادراك انصاف زنان شود، ديدگاه فهميزمينه
آيند اما در عوض در طول چند سال گونه ظرفيتي به دنيا ميها بدون هيچرسد كه انسانبه نظر مي

كاالهان، توكات،  (كنند مي داها رشد و توسعه پياوليه زندگي به طور چشمگيري اين توانايي و ظرفيت
 از همكاري گرفته تا ،٦در اين بين توانايي همدلي). 2005ليالرد، كالكس، اودن، ايتاكورا و همكاران، 

انسان در توانايي خودآگاهي، در نظر گرفتن . يابند دوستانه و نوع دوستي نيز گسترش مياقدامات بشر
هاي مختلف و نتايج حاالت ذهني، موجودي منحصر گاهحاالت ذهني ديگران و شايد حتي آگاهي از ديد

).2007هير، (شود به فرد و خارق العاده محسوب مي
ايسنبرگ، گوثري، كومبرلند، مورفي، شپارد و(فردي موفق و تبادلي همدلي به عنوان يك مهارت بين

جهت دريافت ي اول شامل تالش شناختي در مؤلفه: ، داراي دو مؤلفه اصلي است)2002همكاران، 

1.  Perception of Equity
2.  Fairness
3.  Perspective-Taking
4.  Equal Perspective
5.  Sacrifice Behaviors
6.  Empathy
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ي دوم شامل درگيري در جهت درك هيجانات طرف مقابل و مؤلفه) ديدگاه فهمي(ديدگاه شخص ديگر 
ي شناختي همدلي، توانايي درك جايگاه و فهمي به عنوان جنبهديدگاه). 2005؛ بلير، 2000هافمن،  (است

رد براي پذيرش نقطه نظر، و تمايل ف) 2010راكوسين، جسيكاو ديانا، -كورين، موس(موقعيت فرد ديگر 
هاي مثبت افراد يكي از ويژگي) 2006اپلي، كاروسو و بازرمن، (هاي ديگري افكار، احساسات و نگراني

). 2008مارتين، سوكول و الفرز، (كند است كه تعامل در روابط زوجي را تسهيل مي
هوكر، (اه فهمي دارند با وجود آنكه بيشتر مطالعات نشان داده كه زنان مهارت بيشتري در ديدگ

اند ها نشان داده برخي يافتهولي، )1990؛ النگ و اندروز، 2009وروسكي، گرماين، نايت و اسپوسايتو، 
 زنان 1دريافت كه رضايت زناشويي) 2009(هچ . تر استتوانايي ديدگاه فهمي شوهران در ازدواج مهم

تر اينكه رضايت زناشويي هم رد و از آن مهمها داهمبستگي مثبتي با ديدگاه فهمي همدالنه شوهران آن
در ازدواج ممكن . زنان و هم شوهران فقط به توانايي شوهر براي درك ديدگاه همسرش بستگي دارد

تواند بگويد كه اين مشكل از كجا است شوهري با نظر همسرش موافق نباشد، اما با ديدگاه فهمي مي
هاي به وجود آمده را سرش را در نظر بگيرد و تفاوتشود احساس همناشي شده و اين عامل باعث مي

اند كه در درون روابط در مجموع اين مطالعات نشان داده). 2009شي، وانگ، باچر و استاتزر، (بپذيرد 
، كنند مي اي كه شوهران با استفاده از آن با ابراز هيجاني برخوردزناشويي بيشتر ديدگاه فهمي و شيوه

؛ هارباو، كراوس و 1999وان، ( زناشويي از جمله ادراك انصاف زنان مرتبط باشد تواند با پيامدهايمي
). 2010؛ و تاكاگيشي و كامشيما، چوگ، كويزومي و ياماگيشي، 2003ليدي، 

. شوهر است2تواند بر ادراك انصاف زنان تأثير بگذارد، ايدئولوژي برابري جنسيتيعامل ديگري كه مي
وهاي بزرگسالي است  يك سازه چند بعدي محصول دوران كودكي و تجربهايدئولوژي جنسيتي به عنوان

، و )2005كينگ،  (3هاي داخليهاي مختلف زنان و شوهران نسبت به مسئوليتشامل اعتقاد به نگرش
اي كه متناسب با رفتارهاي كليشهآن چيزهايي است ي  دربارههاو رفتارها نگرششامل همچنين 

رسد كه هيچ به نظر مي). 2005ساگيناك و ساگيناك، (در يك جامعه است جنسيتي شوهران و زنان 
هاي جنسيتي و نقش.  و انتظارات زناشويي نباشد4هاي جنسيتيمكاني به اندازه خانواده عرصه تقابل نقش

 رضايت زناشويي ،اندازها چشم،گيري براي خانوادهانتظارات، نقش مهمي در تعامل زن و شوهر، تصميم
ها حكايت يافته. دارد) 2000كالتران، (ها و درك عدالت حاصل از نقش) 2003؛ ناتالير، 2002ي، ژو و ال(

در همين زمينه . كنداز آن دارد كه ايده برابري جنسيتي نقش قابل توجهي در ادراك انصاف زنان ايفا مي
 بيشتري در انجام ها نشان داده است كه شوهران با ايدئولوژي برابري جنسيتي مشاركتنتايج پژوهش

). 2008ميلر، (. شود تا زنان رابطه را منصفانه تلقي كنندميكارهاي منزل دارند، كه اين خود موجب 
گيري  بيان كرد شوهران با ايدئولوژي برابري، تصميم)2000(ن، همچنين در مطالعه مشابه ديگري كافم

1.  Marital Satisfaction
2.  Egalitarian Gender Ideology
3.  Domestic Responsibilities
4.  Gender Rols
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ها بيشتر وارد  زنانشان در تصميم گيريگذارند و وقت ميفرزندانشانتري دارند، بيشتر براي منصفانه
نشان داد ) 1993(از طرف ديگر ماژور . كنندميشوند و احساس انصاف و رضايت بيشتري را گزارش مي

هايش سازگار با انتظارات او بر اساس در صورتي كه زني در رابطه زناشويي احساس كند كه پاداش
در واقع اگر يك زن به درستي معتقد باشد كه . بيند نمياش است، نابرابري را ناعادالنهي گذشتهتجربه

اي از كار خانه را زنان متأهل حتي زماني كه كارهاي خارج از منزل را نيز بر عهده دارند، بايد بخش عمده
. لتيعدابيند نه بياي از فرايند عدالت مياين نابرابري را به عنوان نتيجهآن زن نيز انجام دهند، 
اثر ايدئولوژي برابري "در مقاله خود تحت عنوان ) 1391( مهر، جعفري نژاد و رجبي همچنين خجسته

 به اين نتيجه دست يافتند "گري ادراك انصافجنسيتي بر هماهنگي و ناهماهنگي زناشويي با ميانجي
افزايش ها دريافتند آنچه كه باعث آن.  رابطه چنداني با ادراك انصاف در زنان ندارد،ي برابرنگركه ايده

.شود، انصاف در روابط است نه برابريهماهنگي و رضايت زناشويي در زنان مي
شوهران در 1تواند نقش مؤثري بر ادراك انصاف زنان دارد، رفتارهاي فداكارانهاز ديگر عواملي كه مي

ت رفاه رفتارهاي فداكارانه به عنوان تمايل به رها كردن منافع شخصي و آني در جه. روابط زناشويي است
و از دست دادن چيزي با ارزش و ) 1997ون النگ، اگنيو، هارنيك و استيمرز، (و آسايش شريك ارتباطي 

؛ به نقل 1999، 2لغت نامه انگليسي جهاني انكارتا(تر است تر و مهم كه با ارزشفردي استمهم بخاطر 
نجايي كه افراد در زندگي از آ. الزمه هر ارتباط صميمانه محسوب مي شودو ) 2011از هال و هال، 

گذرانند و در بهترين روابط، به انصاف و برابري  خود را در نظر مي4هاي و هزينه3زناشويي همواره منافع
، ميزاني از فداكاري در هر رابطه )2010كالرك، ليماي، گراهام، پاتاكي و فينكل،  (كنندميتوجه 

زوجين در صورتي كه هم زن و هم شوهر به  روابط �)2008فيگرس، (زناشويي ضروري و الزم است 
استانلي، ويتن، سدبري، (تر خواهد شد رفتارهاي مفيدي همچون فداكاري متمايل گردند، پربارتر و غني

). 2008به نقل از كوين، ، 2006، 5كلمنتس و ماركمن
اي فداكارانـه  هاي پژوهشي در زمينه روابط بين ديدگاه فهمـي، برابرنگـري، رفتارهـ         با استناد به يافته   

سازي ادراك انـصاف زنـان در   شوهران و ادراك انصاف زنان از يك سو و اهميت نقش شوهران در زمينه           
ي ديدگاه فهمي همسر، برابرنگري     زندگي زناشويي از سوي ديگر، هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه          

هش، كـه بـراي اولـين بـار     نتـايج ايـن پـژو   . و رفتارهاي فداكارانه شوهران، با ادراك انـصاف زنـان بـود        
تـر  آيندهاي ادراك انصاف زنان را به طور منسجم مورد بررسي قرار داد، به شناخت بيـشتر و كامـل            پيش

ديـدگاه  ) 1: عبارتنـد از  بر اين اساس فرضـيه هـاي پـژوهش          . كندروابط بين متغيرهاي مذكور كمك مي     
برنگري شوهران با ادراك انصاف زنـان       برا) 2فهمي شوهران با ادراك انصاف زنان همبستگي مثبت دارد          

1.  sacrificing Behaviors
2.  Encarta World English Dictionary
3.  Inerests
4.  Costs
5.  Stanley, Whitton, Sadberry, Clements & Markman
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) 4رفتارهاي فداكارانه شوهران بـا ادراك انـصاف زنـان همبـستگي مثبـت دارد             ) 3همبستگي مثبت دارد  
ديدگاه فهمي، برابرنگري و رفتارهاي فداكارانه شوهران با ادراك انصاف زنان همبستگي چندگانـه وجـود              

.دارد

روش
پژوهش جامعه آماري، نمونه و روش اجراي 

 زن از 250تعداد . جامعه آماري اين پژوهش، دانشجويان زن متأهل دانشگاه شهيد چمران اهواز بودند
. جمعيت عمومي دانشگاه شهيد چمران اهواز به صورت داوطلب در دسترس در اين پژوهش شركت كردند

)  در پژوهش، ب   رضايت داوطلب براي شركت   ) الف: شرايط الزم براي شركت در پژوهش عبارت بودند از        
 پس از تشريح اهـداف و       .نداشتن سابقه طالق  ) ، د ) سال 2حداقل  (مدت ازدواج   ) ، ج ) سال 40 تا   20(سن  

؛ النـگ،   ODPT (1مقياس ديدگاه فهمي همـسر    ها،  گويي به پرسشنامه  آماده شدن داوطلبان براي پاسخ    
3رفتارهــاي فداكارانــه سـنجه ادراك  ،)2004؛ ژو و الي، GIM (2 مقيـاس ايــدئولوژي جنــسيتي ،)1990

)PSBM(،    ،(4 مقياس ادراك انصاف    و )2008هارپر و فيگرسMEP   ،در اختيار آنها قـرار      )2004؛ پري 
 آزمودني به دليـل پاسـخ      6تعداد  . ها را تكميل كردند   كنندگان به صورت انفرادي پرسشنامه    شركت. گرفت

ي ار گذاشته شدند و بدين ترتيب نمونههاي آماري كنها و نداشتن شرايط الزم از تحليلناقص به مقياس
 سـال و  40 تـا  20 سـال بـا دامنـه    1/27كنندگان ميانگين سني شركت.  نفر تقليل يافت  244پژوهش به   

 و 03/5كنندگان بـه ترتيـب   ميانگين و انحراف استاندارد مدت ازدواج شركت     .  بود 09/5انحراف استاندارد   
. سال بود23 تا 2با دامنه  سال، 47/4

زار سنجشاب
اين ) 1990(مقياس ديدگاه فهمي همسر توسط النگ ):ODPT(مقياس ديدگاه فهمي همسر 

كارگيري با بهرا  سؤالي است كه ادراك افراد از ديدگاه فهمي همسرشان 20 يك ابزار . تهيه شدمقياس 
تن موقعيت من دهد بلكه حقيقتا با در نظر گرفهاي من گوش ميهمسرم نه تنها به حرف(مانند عباراتي 

كند از طريق تصور كردن مسائل از ديدگاه من، مرا بهتر درك همسرم سعي مي(، و )كندآنها را درك مي
كامال  (4تا ) كامال موافقم (0اي ازآزمودني درجه موافقت خود را با اين عبارات در دامنه. سنجد مي)كند

پاسخگو ي ديدگاه فهمي بيشتر همسر هندهدي بيشتر در اين مقياس نشاننمره. كندبيان مي) مخالفم
اين مقياس را و اعتبار پايايي ) 1990(النگ ). 1392( و رجبيسبحاني جومهر، خجستهبه نقل از  (است

آلفاي و اد نفر دانشجو انجام د88 بر روي كهدر اولين مطالعه وي . در سه مطالعه مورد بررسي قرار داد

1.  Other Dyadic Perspective-Taking
2.  Gender ideology Measure
3. The Perception of  Sacrifice Behaviors  Measure
4.  Measure of Equity Percived
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اين مقياس را روي يك وي  هفته بعد 12. گزارش داد94/0ا ركرونباخ مقياس ديدگاه فهمي همسر 
در . بدست آمد نفري كه درگير روابط عاشقانه بودند اجرا كرد و نتايج مشابه مطالعه اول 189نمونه 
سازگاري با  ديدگاه فهمي همسر داد نشان داد كه زوج انجام 159كه بر روي النگ ي سوم مطالعه

 ضريب همبستگي بين ماده هاي اين مقياس با نمره كل آن را در .همبتسگي مثبت داردزناشويي 
همچنين همبستگي آن با پرسشنامه همدلي ) 1990(النگ . نمود گزارش 87/0 تا 53/0ي بين ادامنه

در پژوهش خود بر روي ) 1390(خجسته مهر و همكاران . داددار گزارش مثبت و معنيرا 1هوگان
 روايي سازه اين و93/0اهواز پايايي آن را به روش آلفاي كرونباخ اي از معلمان متأهل شهر نمونه

86/0، �>01/0مقياس را از طريق همبسته كردن آن با پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ، در سطح 
ضريب پايايي مقياس ديدگاه فهمي همسر با استفاده از روش آلفاي در پژوهش حاضر . ندبرآورد نمود

ي همساني دروني  محاسبه شد كه نشان دهنده88/0 نفري پژوهش حاضر، 244ي كرونباخ در نمونه
.  در اين پژوهش از مقياس ديدگاه فهمي همسر استفاده شده است.قوي اين مقياس است

(PT)، مقياس ديدگاه فهمي)1990(النگ در سال : (DPTS)2هاي ديدگاه فهمي زوجيمقياس
است، براي اندازه گيري به دو مقياس ) 1980ديويس، (دي را كه خرده مقياسي از شاخص واكنش بين فر

ها، ديدگاه فهمي خود و ديگري مقياس يكي از اين مقياس. جداگانه در روابط زناشويي گسترش داد
 ماده بود كه پس از تحليل عوامل با 46ماده هاي اوليه اين مقياس شامل .  ديدگاه فهمي همسر است

 ماده آن براي سنجش ديدگاه 13.   ماده كاهش يافت33 آن به چرخش واريماكس، تعداد ماده هاي
مقياس ديدگاه فهمي خود، شامل . ك ديدگاه فهمي همسر استرا ماده براي سنجش اد20فهمي خود و 

همچنين مقياس ديدگاه فهمي .  كندگيري ميهايي است كه ديدگاه افراد را در روابط زوجي اندازهماده
فهمي  كه ادراك افراد تكميل كننده و پرسشنامه را از ميزان ديدگاههايي استهمسر شامل ماده

).  يعني اينكه از ديدگاه تكميل كننده پرسشنامه همسرش چقدر ديدگاه فهم است(سنجد همسرشان مي
) كامالً موافقم (0گذاري اين پرسشنامه در يك درجه بندي بر اساس روش ليكرت در دامنه اي از نمره
نمره بيشتر در مقياس اول نشان دهنده ديدگاه فهمي بيشتر خود و در مقياس دوم ).  خالفمكامالً م (4تا 

پايايي اين دو مقياس را با استفاده از آلفاي ) 1990(النگ . فهمي بيشتر همسر استنشان دهنده ديدگاه 
.  در گزارش ك4/0همسر  و براي مقياس ديدگاه فهمي89/0كرونباخ براي مقياس ديدگاه فهمي خود 

 تا 53/0كل آنها را در دامنه اي بين با نمرهه< هاي اين مقياسهمچنين ضريب همبستگي بين ماده
دار مثبت و معني) 1969(همچنين همبستگي آن با پرسشنامه همدلي هوگان .   گزارش كرده اند87/0

اه فهمي خود و در پژوهش حاضر ضرايب پايايي به روش بازآزمايي براي مقياس ديدگ.  گزارش شده است
محاسبه روايي سازه از طريق همبسته .  دست آمد به93/0 و 95/0مقياس ديدگاه فهمي همسر به ترتيب 

3هاي ديدگاه فهمي خود و ديدگاه فهمي همسر با پرسشنامه رضايت زناشويي انريچكردن مقياس

1.  Hogan
2 Dyadic Perspective Taking Scale
3. (Enriching and Nurturing Relationship
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(Enrich)، مقياس . آمددستبه) �>01/0همگي در سطح معني داري  (86/0 و 93/0 به ترتيب
ه و يك ابزار  ساخته شد) 2004( مقياس ايدئولوژي جنسيتي، توسط ژو و الي ):GIM(ايدئولوژي جنسيتي 

كارگيري چهار سؤالي است كه باورها و عقايد زن و شوهر را در مورد مسئوليت هاي زن و مرد با به
.سنجدمي) داري استانهآوري است در حالي كه مسئوليت زن خمسئوليت شوهر نان(مانند عباراتي 

) به شدت مخالفم (5تا ) به شدت موافقم (1اي از آزمودني درجه موافقت خود را با اين عبارات در دامنه
 در 61/0 و روايي آن را 77/0سازندگان اين پرسشنامه پايايي آن را به روش آلفاي كرونباخ . كندبيان مي

قياس براي اولين بار توسط خجسته مهر، جعفري اين م.  گزارش كردندp>0001/0داري سطح معني
در پژوهش خود ) 1391(خجسته مهر و همكاران . ترجمه و مورد استفاده قرار گرفت) 1391(نژاد و رجبي 

 گزارش 82/0 و براي نمونه شوهران 85/0پايايي اين مقياس را به روش آلفاي كرونباخ براي نمونه زنان 
لوژي برابري جنسيتي و مقياس ايدئولوژي نقش جنسيتي در گروه همبستگي بين مقياس ايدئو. كردند
ضريب پايايي .  به دست آمدp>0001/0داري  در سطح معني66/0 و در گروه شوهران 58/0زنان 

 نفري پژوهش حاضر، 244مقياس ايدئولوژي جنسيتي با استفاده از روش آلفاي كرونباخ در نمونه ي 
. محاسبه شد72/0

سنجه ادراك رفتارهاي فداكارانه توسط هارپر و ):PSBM(رهاي فداكارانه سنجه ادراك رفتا
بررسي رابطه "در پژوهشي تحت عنوان ) 1390(تهيه شده و اولين بار توسط كاوند ) 2008(فيگرس 

آموزان هاي فداكاري و ادراك انصاف با صميميت زناشويي در والدين دانشرفتارهاي فداكارانه، انگيزه
ها شامل رفتارهاي فداكارانه خود و آيتم.  ترجمه و مورد استفاده قرار گرفت"بروجرددبستاني شهر 

 سؤال 25 سؤال است كه 50اين سنجه شامل . باشندرفتارهاي فداكارانه همسر طي شش ماه گذشته مي
نه  سؤال دوم در برگيرنده ادراك فرد از رفتارهاي فداكارا25اول شامل رفتارهاي فداكارانه خود فرد و 

) هرگز (1اي از بندي از نوع ليكرت در دامنهها با استفاده از يك درجهآزمودني. باشداش ميشريك زندگي
شود كه آيا در صورت عدم تمايل به انجام از آزمودني سؤال مي. دهندبه سؤاالت جواب مي) هميشه (5تا 

نمره باال داللت بر .  يا خيردهدباشد، آن كار را انجام ميكاري كه همسرش خواهان انجام آن مي
 و 84/0پايايي اين مقياس را با روش آلفاي كرونباخ براي شوهران ) 2008(فيگرس . فداكاري بيشتر دارد

 سؤال اول اين مقياس را با 25در پژوهشي پايايي ) 1390(كاوند .  برآورد كرده است81/0براي همسران 
 سؤال دوم اين مقياس را هم در شوهران و 25، و 88/0 و در زنان 90/0روش آلفاي كرونباخ در شوهران 

روايي سازه اين مقياس را با پرسشنامه كيفيت زناشويي وي همچنين . برآورد كرد92/0هم در زنان 
 گزارش نمود كه همگي 68/0 و 51/0 و در نمونه زنان 65/0 و 55/0در نمونه شوهران ) 1983 (1نورتون

 سؤال دوم كه ادراك فرد را از رفتارهاي 25در پژوهش حاضر از . معنادار بودند�>001/0در سطح 
سنجد، استفاده شد كه ضريب پايايي سنجه مذكور با استفاده از روش آلفاي اش ميشريك زندگي

1.  Norton’s Quality of Marriage Index (QMI)



نيامهر، نوكاريزي، شيراليخجسته 8

ي همساني دروني قوي اين مقياس  محاسبه شد كه نشان دهنده90/0 نفري، 244ي كرونباخ در نمونه
.است

 به نقل از خجسته مهر، ،2004(توسط پري مقياس ادراك انصاف:)MEP(مقياس ادراك انصاف
اين پرسشنامه شامل چهار سؤال است كه ادراك انصاف را در . تهيه شده است) 1391فرامرزي و رجبي، 

چهار حيطه انجام كارهاي خانه، كاركردن براي كسب درآمد، خرج كردن پول و نگهداري از فرزندان
از نظر  (5تا ) از نظر من خيلي غير منصفانه(س به صورت طيف ليكرت سؤاالت اين مقيا. سنجدمي

پايايي آن را به روش آلفاي كرونباخ ) 2004(پري . شوندنمره گذاري مي) شوهرم خيلي غير منصفانه
در پژوهش خود روي نمونه اي از كاركنان متأهل ) 1391(خجسته و همكاران .  گزارش كرده است70/0

 و روايي 82/0 و به روش تنصيف 80/0هواز، پايايي آن را به روش آلفاي كرونباخ ادارات دولتي شهر ا
،p>001/0داري  سؤالي رضايت زناشويي انريچ در سطح معني10سازه آن را با استفاده از پرسشنامه 

ي ضريب پايايي مقياس ادراك انصاف با استفاده از روش آلفاي كرونباخ در نمونه.  گزارش كردند66/0
. محاسبه شد69/0 نفري پژوهش حاضر، 244

هايافته
فهمي، برابرنگري، رفتارهاي فداكارانه و هاي مربوط به ديدگاه ميانگين و انحراف معيار نمره1جدول 

.دهدي پژوهش نشان ميادراك انصاف را در نمونه

1جدول 
ي، برابرنگري،  ميانگين و انحراف معيار نمره هاي شركت كنندگان در مورد ديدگاه فهم

فداكارانه و ادراك انصاف رفتارهاي
مرهنحداكثر نمرهحداقلانحراف معيارميانگينمتغيرهاي پژوهش
99/1781/2420ادراك انصاف
81/5174/111591ديدگاه فهمي
94/1156/3420برابرنگري

86/9138/1355119رفتارهاي فداكارانه

در متغير هاي زنانشود ميانگين و انحراف استاندارد نمره مشاهده مي1طور كه در جدول همان
 و 94/11برابرنگري متغير ، 74/11 و 81/51ديدگاه فهمي متغير ،81/2 و 99/17به ترتيب ادراك انصاف 

. باشد مي38/13 و 86/91متغير رفتارهاي فداكارانه، 56/3
رفتارهاي فداكارانه با ادراك انصاف را نشان  همبستگي بين ديدگاه فهمي، برابرنگري و 2جدول 

.دهدمي
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2جدول 
ضريب همبستگي ديدگاه فهمي، برابر نگري، رفتارهاي فداكارانه و 

ادراك انصاف زنان 
Pادراك انصاف زنانمتغيرها

)سطح معناداري(
40/0000/0**ديدگاه فهمي
001/0-21/0**برابرنگري

47/0000/0**رفتارهاي فداكارانه

دهد، ادراك انصاف زنان با ديدگاه فهمي و رفتارهاي فداكارانه  نشان مي2گونه كه نتايج جدول همان
ي منفي وجود دارد، بنابراين ي مثبت و معناداري دارد، اما بين ادراك انصاف و برابرنگري رابطهرابطه
 ضريب همبستگي بين ديدگاه .شود پژوهش رد مي2 پژوهش حاضر تأييد و فرضيه ي 3و1ي هافرضيه

 است كه همگي در سطح 47/0 و 40/0بيترتفهمي و رفتارهاي فداكارانه با ادراك انصاف به 
0001/0p<21/0زنان دار هستند، همچنين ضريب همبستگي بين برابرنگري با ادراك انصاف  معنا -

.بود معنادار >001/0pكه در سطح بدست آمد 

3جدول 
متغيرهاي رفتارهاي فداكارانه، ديدگاه فهمي و برابرنگري با ادراك انصافگانه بين ضرايب رگرسيون چند

)Enter(به روش همزمان 
)B( و )β(ضرايب رگرسيون  FنسبتMRRSبين پيشرهايمتغي

برابرنگريديدگاه فهميرفتارهاي فداكارانهpاحتمال 

= 47/022/062/70Fرفتارهاي فداكارانه
000/0=p

47/0=β
10/0B =

40/8=t
000/0=p 

= 48/023/044/37Fديدگاه فهمي
000/0=p

37/0=β
08/0=B
99/4=t
000/0=p

14/0=β
03/0=B
88/1= t
06/0=p

= 51/026/063/28Fبرابرنگري
000/0= p

35/0=β
07/0= B
73/4= t
000/0=p

15/0=β
03/0=B
2= t
04/0=p

16/0 -=β
12/0 -=B
94/2 -= t

004/0=p

. مشخص شده است4 و 3 در جداول 4ي نتايج حاصل از بررسي فرضيه
متغيرهاي  ضريب همبستگي چندگانه براي تركيب خطي 3مطابق اطالعات مندرج در جدول 

 كه در سطح ت اسا MR=51/0رفتارهاي فداكارانه، ديدگاه فهمي، برابرنگري با ادراك انصاف برابر 
0001/0<p ي  درصد واريانس مربوط به ادراك انصاف زنان به وسيله26به عبارتي . است  معني دار
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 با ضريب بتا رفتارهاي فداكارانهشود، متغيرهاي همانطور كه مشاهده مي. شودمتغيرهاي مذكور تبيين مي
47/0=β ،14/0 با ضريب بتا ديدگاه فهمي=β 16/0 با ضريب بتا برابرنگري و -=βباشند و دار مي معني

. هستندادراك انصافبين پيش

4جدول 
ضريب همبستگي چندگانه بين رفتارهاي فداكارانه، برابرنگري و ديدگاه فهمي با ادراك انصاف به

)��������(روش گام به گام 
)B( و )β(ضرايب رگرسيون 

FنسبتMRRSبين پيشرهايمتغي
رفتارهاي pاحتمال 

اه فهميديدگبرابرنگريفداكارانه

= 47/022/062/70Fرفتارهاي فداكارانه
000/0=p

47/0=β
10/0B =
40/8=t
000/0=p

= 50/025/044/40Fبرابرنگري
000/0=p

45/0=β
09/0=B
15/8=t
000/0=p

16/0 -=β
12/0 -=B
85/2 -=t

005/0=p

= 51/026/063/28Fديدگاه فهمي
000/0= p

35/0=β
07/0=B
73/4= t
000/0= p

16/0 -=β
12/0 -=

B
94/2 -= t

004/0=p

15/0=β
03/0= B
2= t
04/0=p

بحث
ي ديدگاه فهمي، برابرنگري و رفتارهاي فداكارانه شوهران با ادراك در اين پژوهش ابتدا رابطه

انصاف زنان مشخص و سپس ضريب همبستگي چندگانه متغيرهاي مذكور در پيش بيني ادراك انصاف 
ي مثبت نتايج پژوهش نشان داد كه ديدگاه فهمي شوهران با ادراك انصاف زنان رابطه. ن بررسي شدزنا

كارن و مارتين، (هاي قبلي كند و با يافته يك پژوهش را تأييد مي اين نتيجه كه فرضيه.داري داردو معنا
كويزومي و ياماگيشي، ؛ تاكاگيشي و كامشيما، چوگ، 2003؛ هارباو، كراوس و ليدي، 1999؛وان، 2002
:شودمطابقت دارد، برحسب احتماالت زير تبيين مي) 2010

هاي خود در تعامل با از آنجايي كه در زندگي زناشويي، زن نگراني بيشتري در مورد هزينه و پاداش
؛ زماني كه احساس كند شوهرش قادر است )2010كالرك و همكاران، (دهد شوهرش از خود نشان مي

هاي دشوار، مبهم و مسائل روزمره زندگي خود را جاي او گذاشته و از ديد وي به مواضع در موقعيت
).1999وان، (زندگي بنگرد، احساس حمايت كرده و بيشتر احتمال دارد تعامل مثبت داشته باشد 
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مندي باالي زن را پيش بيني كرده همچنين، توانايي درك شوهر به ويژه در زمان تعارضات، رضايت
هرگاه زني احساس كند كاري را كه انجام ) 1384خجسته مهر، (ي تبادل اجتماعي بق با نظريهو مطا
شود، احساس عدم انصاف كرده و آن را ي باالتري را تقبل ميدهد نسبت به پاداش آن هزينهمي

 كرده و اما اگر احساس كند همسرش او را درك. گرددبيند، در نتيجه ناراضي و ناخشنود ميناعادالنه مي
قادر است ديدگاه او را در وضعيت هاي تعاملي و چالش برانگيز زندگي زناشويي بفهمد در اين صورت 

دهنده فرض گر در نظر گرفته و سيستم زناشويي را سيستمي پاداششوهرِ خود را به عنوان فردي حمايت
عادل و توازن نگه دارد، در تواند نسبت هزينه و پاداش وي را در زندگي زوجي در حالت تكند كه ميمي

). 2002كارن و مارتين، (كند نتيجه احساس عدالت وانصاف مي
 بين برابرنگري شوهران با ادراك انصاف زنان نشان داد كه برخالف انتظار ي رابطهتايج در زمينهن

نتايج حاصل از  نتايج حاصل از اين فرضيه بر خالف .داري وجود داردبين اين دو متغير رابطه منفي و معنا
اما با نتايج . باشدمي)2000(؛ كافمن )2008(؛ ميلر )2000(؛پيمنتل )1986(واالس و ولف هاي پژوهش
؛ )1996(گرين استين ؛ )2007( هرزوگ ؛)2007(فوري، لسلي و لتيك هاي انجام شده توسط پژوهش
 خجسته مهر، جعفري نژاد و ؛)1985(؛ فينلي، استارنس و آلوارز )1992(؛ بلير و جانسون )1993(ماژور 
.مطابقت دارد) 1391(رجبي 

تساوي مطلق ميان دو چيز است، به اش، برابري در مفهوم عينيتوان گفت در تبيين اين يافته مي
ناديده انگاشتن نتيجه،دروهاانسانبودن مطلقهمانندبهاعتقاديپايهبرايعبارت ديگر برابري،ايده

 به عنوان مثال، اعتقاد به اينكه در زندگي .ها استآنبايكسانرفتارس و لزومهاي ميان دو جنتفاوت
گونه تفاوتي بين زن و مرد از لحاظ حقوق و تكاليف وجود ندارد؛ حال اينكه عدالت يعني زناشويي هيچ

لذا با اين ). 1374مطهري، (هاي گوناگون است ايجاد تعادل و توازن ميان دو چيز مختلف با ظرفيت
.ي به دست آمده لحاظ كنيمچندين تبيين براي يافتهتوانتفاسير مي
انسانيكرامتاز لحاظمردوزنبرابريواشتراكبراسالمدركهنكتهاينبيانبامحقّقانوفقها

حكمتبهاحاديث،ازالهامبامرد،وزنحقدرنابرابراحكامدربارةواستشدهتأكيداخرويپاداشو
روانيوجسميازاعمطبيعيوغريزيهايتفاوتازناشيرانابرابريو اينكردهتوجهاحكاميتشريع
يعقيدهبه. استعدالتيالزمههاتفاوتاينوجودفقهانظرازديگر،عبارتبه. انددانستهدوآنميان
شوهركهاستشدهجبموجنس،دواينازيكهردرروانيوجسميازاعمطبيعي،ايهويژگيآنان
داشتهانحصارييابيشترنقشطالق،وشهادتقضاوت،جهاد،خانواده،نفقهتأمينمانندوظايفيدر

نظامدربرابرياين،بنابر. استيافتهفزايشافرزندتربيتوحضانتدرزندخالتحقبرابر،دروباشد
شعاع برابري مد نظر اسالم تحت.وت استاسالم با برابري مطلق بين زن و مرد متفافقهيوحقوقي
اصالحعاملتنهاوپيامبرانآمدنازنهاييهدفزيرادارد؛قرارعدالتيعني،تراساسيوترمهماصلي
دانشمنداننظرازبرابريكهآنجاازاين،بنابر. استاجتماعيعدالتوقسطتحققدينينگاهازجامعه

عدالت تحققيابد،مياهميتقوانينوضعيمرحلهدراست، آنچهعدالتهايشاخهولوازمازاسالمي
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حقوق و يهمهبرابري مطلقنهاستفردهرتكاليفوهامسئوليتحقوق،ميانتعادلايجادوحقوقي
 در تطابق با اين ديدگاه، برابرنگر بودن مرد به معني ناديده انگاشتن �افرادتماميبهنسبتتكاليف
ي آن عدم توازن هزينه و پاداش زن در زندگي زناشويي  ذاتي بين زن و شوهر است كه نتيجههايتفاوت

اين نابرابريوداردوجودخانوادهدرمشهودصورتبه نابرابري،از سويي. و احساس عدم انصاف است
استعدادهارشددادنمنظوربهگردد، چرا كه فرصتي ميبخش الزمي از بقاي يك خانواده محسوب

.كندفراهم مي
، وظايف در درون خانه به راحتي به عنوان زنانه و )2009تارك، (همچنين مطابق با ديدگاه جنسيتي 

هاي غريزي اعم از جسمي و رواني، طبيعي و اند و هرجنس مطابق با ظرفيتبندي شدهشوهرانه دسته
مهربه نقل از خجسته(جتماعي از طرف ديگر بر اساس نظريه يادگيري ا. جنسيتي، حقوق و تكاليفي دارد

ناسب با جنسيت خود نشان دهند، پاداش دريافت ت، افراد هنگامي كه رفتار نام)1391، و همكاران
 وظايف و تكاليف هريك از در مورد برابر با اين تفاسير اگر در زندگي زناشويي مرد ديد كامالً. كنندمين

هاي يي اجرا نمايد، در آن صورت زن متناسب با هزينهزوجين داشته باشد و اين ايده را در زندگي زناشو
خود پاداشي دريافت نخواهد كرد، چرا كه در اين وضعيت تقسيم وظايف در زندگي ديده نخواهد شد و زن 

.كندعدالتي ميهاي خود انجام خواهد داد، در نتيجه احساس بيتكاليفي فراتر از ظرفيت
ي مثبت و اه فهمي شوهران با ادراك انصاف زنان رابطههمچنين نتايج پژوهش نشان داد كه ديدگ

؛ 2008فيگرس، (هاي قبلي كند و با يافته سه پژوهش را تأييد مي اين نتيجه كه فرضيه.داري داردمعنا
مطابقت دارد، برحسب ) 1390؛كاوند، 1992و ماركمن،استنلي؛1997همكاران،و؛ ونالنگ2008كوين، 

:شوداحتماالت زير تبيين مي
هاي جنسيتي مشخص گرديد كه زنان همانگونه كه پيشتر از اين مطرح شد در بحث انصاف و تفاوت

در همين زمينه نظريه وابستگي . دهندي زناشويي نشان ميحساسيت بيشتري به مسئله انصاف در رابطه
، نه تنها بر پيامدها كند كه هر فرد در تعامل با همسر خود، بيان مي)1997ون النگ و همكاران، (متقابل 

بنابراين اگرچه هر فرد براي به . و منافع خود بلكه بر پيامدهاي مرتبط با همسرش نيز تأثيرگذار است
هاي كند، در همين حال، بايستي به منافع و پاداشها و منافع خود تالش ميحداكثر رساندن پاداش

هزينه بيشتر ( از منافع كمتري برخوردار باشد بنابراين، اگر يكي از طرفين رابطه. همسرش نيز اهميت دهد
در اين زمان، طرف مقابل با چشم پوشي از عاليق و . كنداحساس عدم انصاف مي) در مقابل پاداش كمتر

 در  وكندخواسته هاي خود و از خودگذشتگي و فداكاري، زمينه را براي افزايش منافع همسرش فراهم مي
). 2007اندرسون و ساباتلي، (شود ي خودخواهانه ميعدالت در رابطه جايگزين رفتارها

نتايج پژوهش نشان داد كه ديدگاه فهمي، برابرنگري و رفتارهاي فداكارانه شوهران بخشي از 
نتيجه به دست آمده گوياي اين نكته است كه ادراك . كنند مي واريانس ادراك انصاف زنان را تبيين

ارهاي فداكارانه بيشتر و برابرنگري كمتر شوهران در زندگي انصاف زنان منوط به ديدگاه فهمي و رفت
ترين اي از مهمتوان به خالصهي به دست آمده از اين فرضيه ميدر خصوص تبيين نتيجه. زناشويي است
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ي ادراك انصاف را در زنان به وجود آورد، تواند زمينهبين كه ميهاي هريك از متغيرهاي پيشويژگي
، بهبود نگرش )1990النگ و آندروس، (هاي همسر گراني، نيازها، عاليق و خواستهدرك ن. اشاره نمود

شي، (هاي بين زوجين ، درك تشابهات و تفاوت)2005گالينسكي، كو و وانگ، (مثبت نسبت به همسر 
، )2004گلباچ، (، عملي، اخالقي و مشخص بودن تكاليف هريك از زوجين )2009وانگ، باچر و استاتزر، 

، فداكاري و چشم پوشي از )2009تارك، (ادالنه وظايف به صورت زنانه و شوهرانه در زندگي تقسيم ع
استانلي، ماركمن و ويثمن، (، تقويت حس امنيت و ايمني براي همسر )2008كوين، (نيازهاي خود 

.زنان را فراهم آورنداز سوي ي ادراك انصاف توانند زمينه، مي)2002

گيرينتيجه
در : توان در دو سطح نظري و عملي به اين شرح نتيجه گيري كرد مي ي اين پژوهشاز دستاوردها

هاي جديدي را مطرح سازد و با بررسي ها و فرضيهتواند نتايج پرسشنتايج اين پژوهش ميسطح نظري 
عوامل تأثيرگذار بر ادراك انصاف زنان كمك شاياني به پيشبرد اهداف علمي كند و زمينه را براي 

هاي بعدي مورد ها و تحقيقات بعدي فراهم آورد و به عنوان الگو و ابزار سودمندي در پژوهشپژوهش
توانند مبناي تجربي مناسبي هاي پژوهش حاضر ميدر سطح پيامدهاي عملي، يافته. استفاده قرار گيرد
ارتقاي سطح هاي آموزشي جهت ها و كارگاهها، اجراي طرحهاي آموزشي به خانوادهبراي تدوين برنامه

ي آماري محدوديت جامعه. ي تعامل مثبت با همسرانشان فراهم آورندآگاهي شوهران در خصوص شيوه
كند كه و تفسيرها مطرح ميها ي تعميم يافتههايي را در زمينهپژوهش و نوع پژوهش، محدوديت

عيت دانشجويي بوده ي مورد بررسي در اين پژوهش يك نمونه از جمنمونه. بايستي در نظر گرفته شوند
ها بايد به ساير جمعيتها اند و در تعميم يافتهكه به طور داوطلب و در دسترس در پژوهش شركت كرده

ها، اين پژوهش در پذيري يافتهي تعميمشود جهت افزايش گسترهاين پيشنهاد ميبنابر. احتياط شود
. هاي كشور نيز تكرار گرددتر و ساير جمعيتنمونه وسيع
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