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 چکیده                
ض هدف پژوهش حاضر بررسي اثر مستقیم و غیرمستقیم تبعی

. بودف ي ادراک انصاگريانجیمجنسیتي بر رضایت زناشویي با 
آماري پژوهش حاضر معلمان زن آموزش و پرورش  جامعه

روش  بودند که به 95-96شهرستان اهواز در سال تحصیلي 
ز معلمان زن متأهل نفر ا 200اي في چندمرحلهگیري تصادنمونه

 هاهدادي پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوري نمونه عنوانبه
اس مقی(، خرده1996شامل پرسشنامه تبعیض جنسي دوسوگرا )

( و 1993رضایت زناشویي از پرسشنامه رضایت زناشویي انریچ )
وش ها به رداده است. (2004پرسشنامه ادراک انصاف پري )

ه هاي ارزیابي شدمدلتحلیل معادالت ساختاري تحلیل شدند. 
دار رخورهاي برازندگي قابل قبولي بدر نمونه پژوهش از شاخص

و  ستقیمدست آمده مسیرهاي مبا توجه به ضرایب مسیر به .بود
رائه ا دلدست آمده منتایج بهغیرمستقیم پژوهش معنادار شدند. 

 وردي حاصل از این پژوهش مشده و مضامین آموزشي و درمان
 بحث قرار گرفته است.

 تبعیض جنسیتي، ادراک انصاف، رضایت های کلیدی:واژه

 زناشویي

 
Abstract 

The purpose of this study was to 

investigate the direct and indirect effect of 
sexism on marital satisfaction with 

mediating role of perceived equity in 

married women employed in government 
offices in Ahvaz. The participants of the 

study were 200 married female teachers 
selected by multi-stage sampling method. 

The instruments used in this study 
consisted of Sexism Inventory(ASI), 

Measure Perceived Equity (MPE) and 
Enrich Marital Satisfaction Inventory 
(ENRICH). Data were analyzed using 
structural equation analysis. Results 

showed that proposed model had a good 
fitness. Regarding the path coefficients, 

direct and indirect routes of research were 
significant. The results obtained and the 

models presented in this study are 
discussed in terms of their therapeutic and 

educational implications. 
Keywords: Sexism, Perceived Equity, 

Marital Satisfaction 
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 مقدمه
طور چشمگیري در برخي از کشورها بهبود یافته است، شواهدي قوي وجود دارد که در اگر چه وضعیت زنان به

هاي و مردان در جامعه هنوز باقي مانده است )اتحادیهسراسر جهان توزیع نابرابر منابع قدرت در بین زنان 
(. ازدواج یکي از نهادهاي اجتماعي پایدار و با ثباتي 2011؛ به نقل از بیکر و رایت، 2008، 1ي کنفدراسیونالمللنیب

 باشدها ميیافته و موفقیت آن یک هدف با ارزش براي همه انسان ها و جوامع رشداست که در همه فرهنگ
است )سایر،  افتهی شیافزادهد که سطح مشارکت شوهران در کارهاي خانه تحقیقات نشان مي (.2018ي، )رجب

همین ترتیب، تغییر در باورها و عقاید در مورد رفتارهاي به(. 2015؛ به نقل از خجسته مهر و همکاران، 2005
ن و خانواده تأثیر گذاشته است. این نگرش مناسب براي زنان و مردان براي کار در خانه بر پویایي رابطه بین زوجی

؛ به نقل از 1990جنکیز و کروتر،  -گذارد )پريمهم است، زیرا بر هماهنگي و ناهماهنگي زناشویي تأثیر مي
ها شد. همزمان ها و روابط بین انساناي در ایدهبا شروع قرن بیستم، جهان شاهد تغییرات گسترده (.2019انگلس، 

هاي هاي محققان طرفدار حقوق زنان، نسبت به قراردادن نقشو چالش 2دوم و سوم فمینیسمگیري موج با اوج
هاي هاي کاري زنان و مردان و افزایش ورود زنان به بازار کار، تمام جنبهعنوان نقشبندي شده جنسیتي بهطبقه

هاي جنسیتي کرده است در نقشزندگي مدرن تحت تأثیر قرار گرفت. این سرعت تغییر در جوامع ما را شاهد تغییر 
تر از تبعیض جنسیتي به معني باور و نگرشي است که یک جنسیت یا جنس را پست (.2008)نوراندر و ویلککس، 

ها بر اساس هویت واقعي یا فرضي داند و این امر موجب تبعیض منفي نسبت به انساندیگري و در درجه دوم مي
تواند در اشاره به نفرت یا بدگماني نسبت به یک جنس )زن ستیزي ميجنسیتي ایشان است. این مفهوم همچنین 

اي کردن مردانگي در رابطه با مردان و زنانگي در رابطه با زنان باشد. تبعیض جنسیتي و یا کلیشه (یا مرد ستیزي
براي  کار رفته است و زنان و مردان بسیاريزنان بهطور تاریخي و فرهنگي بیشتر در جهت فرودست کردن به

 (.2019؛ به نقل از آستین، 2001اند )گلیک و فیسک، رسیدن به برابري جنسیتي بیشتر از فمینیسم بهره برده
شود که شامل نظریه تبعیض جنسیتي یک ساختار چندبعدي است و در مجموع دو نگرش جنسیتي را شامل مي

مني آشکار مردان علیه زنان را تبعیض جنسیتي خصمانه دش ؛است 4و خیرخواهانه 3تبعیض جنسیتي خصمانه
در واقع حامي اعتقادات سنتي در مورد  ، اماجنبش تبعیض جنسیتي خیرخواه به ظاهر مثبت است. کندمشخص مي

جویي ر اساس تعریف تبعیض جنسیتي خصمانه به صورت سلطهب (.2017زنان است )آلتنبورگر و همکاران، 
دهد و موضوع مرکزي آن صراحتاً این است که مرد جنس برتر ان ميو باورهاي تحقیرآمیز خود را نش مردساالرانه

تبعیض جنسیتي  (.2019؛ به نقل از آستین، 2001است و باید قدرت را در اختیار داشته باشد )گلیک و فیسک، 
با  ؛دبیند که باید از او حمایت کرزن را موجودي زیبا و شکننده مي ،تر نسبت به زن داردخیرخواهانه نگاهي مالیم

همان نگاهي  ،به عبارت دیگر .رو باشنداي را بپذیرند و دنبالههاي محدود و کلیشهباید همان نقش حال زنان این

                                                           

1. International Trade Union Confederation 
2. Feminism 
3. Hostile sexism 
4. Benevolent sexism 
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(. تبعیض جنسیتي خیرخواهانه 2019؛ به نقل از آستین، 2001بیند )گلیک و فیسک، مي "فیلطجنس "که زن را 
هایي مانند لطیف، ظریف و نیازمند به حمایت و را با ویژگيزنان  کند، در حالي کههاي ارتباطي را حفظ ميهزینه

(. 2017کند )هاموند و همکاران، در عین حال قدرت مردان را نیز حفظ مي ،کندمراقبت از سوي مردان توصیف مي
شوند و تر تبعیض جنسیتي است که در آن زنان توسط مردان محافظت ميتبعیض جنسیتي خیرخواه شکل ظریف

عنوان همسر به آلدهیاگیرند. بهترین مثال براي تبعیض جنسیتي خیرخواهانه تصور کردن زن ام قرار ميمورد احتر
ها روابط کنند و با آني عشق رمانتیک است. افرادي که چنین نگاهي دارند به زنان زیاد کمک ميو مادر و سوژه

تر از تبعیض جنسیتي خصمانه به زنان دارد، اما صمیمانه و دوستانه دارند. تبعیض جنسیتي خیرخواهانه نگاهي مثبت
تر است و براي حفظ ساختار قدرت مردانه این نگاه را در یک نکته با آن مشترک است: اینکه زن موجودي ضعیف

گلیک و فیسک، )بهتر است به وظایف خانگي رسیدگي کند  کنندن فکر ميبراي اینکه زنا ،بیندمناسب ميتوجیهي 
 (.2017؛ به نقل از کمپبل، 2010لي و همکاران، 

بررسي کردند و  کشور 19اي تبعیض جنسیتي را در پروفسور پیتر گلیک و پروفسور سوزان فیسک با پرسشنامه
تبعیض  ت، اما درها تبعیض جنسیتي خصمانه در مردان بیشتر از زنان اسبه این نتیجه رسیدند که در تمام آن

شناسان فمینیست نروا (.2019؛ به نقل از آستین، 2001یک و فیسک، جنسیتي خیرخواهانه این طور نیست )گل
کند یا به او واطف ميدر ع نگاهي بسیار منفي به تبعیض جنسیتي خیرخواهانه دارند. مثالً وقتي مردي زني را غرق

ن اعمال براي یها معتقدند که ادانند. آنتواند بدون او زندگي کند، این رفتار را جنسیت زده ميگوید که نميمي
ر باشد )گلیک عدالتي و نابرابري برقراپذیر باشند و در آن بيحفظ و دوام اجتماعي است که زنان در آن جنس آسیب

ل هاي جنسیتي براي حفظ نابرابري جنسیتي در جوامع عم(. ایدئولوژي2019؛ به نقل از آستین، 2001و فیسک، 
 انندم ،(2016؛ به نقل از کونور و همکاران، 2000و همکاران،  گلیک، 2018؛ به نقل از هیل، 2011کند )برانت، مي

هاي قشقدرداني از زناني که ن و (2016ور و همکاران، اي و سیاسي )کونهاي حرفهتبعیض علیه زنان در حوزه
بعیض ت. کندعدیل مي(. تبعیض جنسیتي دوسوگرا رابطه را ت2016کنند )هاموند و اورال، جنسیتي سنتي را حفظ مي

دهد )وادل، اهش ميه را کبعیض جنسیتي خصمانه رضایت از رابطاما ت ،جنسیتي خیرخواه مزایایي براي رابطه دارد
نان و زابر بین وابط برربسیاري از تحقیقات انجام شده در زمینه تبعیض جنسیتي بر رضایت زناشویي در  (.2018

بعیض جنسیتي ت(. 2007ي دارند )هنري و همکاران، ضایت کمتردهد که زنان نسبت به مردان رمردان نشان مي
بعیض جنستي دوسوگرا ت نظریه (.2017خیرخواهانه ممکن است بر رضایت از رابطه زنان تأثیر بگذارد )کمپبل، 

رسي قرار ن مورد برهاي باور مکمل در مورد زنان و مرداعنوان نظامیض جنستي خصمانه و خیرخواه را بهفرض تبع
زنان و دهد ن مي(. تحقیقات پیشین نشا2015؛ به نقل از سالومن، 2001، 1996یک و فیسک، )گل استداده 

روابط  کمتري از شود رضایتها مشاهده ميمرداني که عوامل تبعیض جنسیتي خیرخواهانه و خصمانه در روابط آن
 (.2017؛ به نقل از کمپبل و همکاران، 2012خود دارند )سیبلي و بیکر،

ثیر ن است تحت تأرضایتمندي روابط عاشقانه ممک که( در پژوهش خود نشان داد 2015ران )کاساد و همکا
نان و زست براي ابین تبعیض جنسیتي و رضایت زناشویي ممکن رابطه بگیرد. تبعیض جنسیتي خیرخواه قرار 

 مردان متفاوت باشد.
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ریق یرخواه از طختبعیض جنسي و  انصاف( اثر متقابل باالیي در رابطه با ادراک 2013در پژوهش برون )
ار ه مردان ببآور در حال افزایش است، زنان نسبت چند تعداد ازدواج دو نان تحلیل اکتشافي مشخص شد. هر

حرفه خود  کشند، حتي اگر زمان برابري درتري از مسئولیت زندگي و خانواده و حضانت فرزند را به دوش ميبزرگ
 ها در زمینه اثرات تقسیم نابرابر کار بر(. پژوهش2008د )رابینسون و هانر، در زندگي مشترک مشغول به کار باشن

(. به نظر 2005؛ تیچنور، 2006هلمز و همکاران، )دهند رضایت زناشویي در رابطه، نتایج متناقضي را نشان مي
کار، تأثیر مثبت بر ي برابر کار خانگي در رابطه زناشویي به جاي مبادلهرسد که ادراک انصاف و عدالت تقسیممي

منظور بررسي تأثیر تقسیم (. در پژوهشي به2013؛ به نقل از برون، 2002رضایت زناشویي دارد )الوي، کتز، 
نه ارتباط ارهاي خاکقسیم کارهاي خانه بر رضایت زناشویي در زوجین دو درآمدي، دریافتند که ادراک انصاف در ت

  (.2018؛ به نقل از کرامر، 1998ري و را، ف، ویکي) تنگاتنگي با رضایت زناشویي دارد
عدالتي و نبود ها از بيزوج با توجه به پیشرفت روزافزون صنعت و ورود زنان به بازار کار و افزایش نارضایتي

تبعیض  ؤلفهانصاف در تقسیم وظایف و کاهش رضایت از زندگي زناشویي و کمرنگ بودن نقش و اهمیت م
اشویي با بین تبعیض جنسیتي و رضایت زن پژوهش حاضر سعي دارد رابطهکشور، هاي داخل جنسیتي در پژوهش

خصمانه بر  خیرخواه و  جنسیتي گري ادراک انصاف را مورد بررسي قرار دهد. با توجه به موثر بودن تبعیضمیانجي
ویي ایت زناشه بر رضمستقیم تبعیض جنسیتي خیرخواپژوهش حاضر سعي دارد اثر مستقیم و غیر رضایت زناشویي

ر ي اصلي در پژوهش حاضر بررسي اثسئلهمبنابراین ؛ مورد بررسي قرار دهدگري ادراک انصاف را با میانجي
نکه آیا است و ای گري ادراک انصافمستقیم و غیرمستقیم تبعیض جنسیتي خیرخواه بر رضایت زناشویي با میانجي

 ها است یا خیر؟ي دادهمدل پیشنهادي برازنده
 

 گیریآماری و روش نمونه جامعه
نان شاغل، تر شدن نقش زبا توجه به اینکه جامعه هدف متغیر تبعیض جنسیتي، زنان هستند و با توجه به پیچیده

امعه جعنوان به 95-96معلمان زن متأهل مدارس دولتي آموزش و پرورش شهر اهواز در سال تحصیلي  کلیه
درسه به ابتدا چند م ايچند مرحله گیري تصادفيفاده از روش نمونهبا است در نظر گرفته شد.آماري پژوهش حاضر

عنوان نمونه پژوهش هنفر از معلمان زن ب 200سپس از بین مدارس به روش تصادفي .طور تصادفي انتخاب گردید
پژوهش  ونهنمتایج، تبیین ن ي احتمالي درهايدشوارکنترل متغیرهاي ناخواسته و جلوگیري از  براي .انتخاب گردید

قل میزان حدا .ودندبشناختي و بالیني دریافت نکرده درمان روان گونهچیه قبالًافرادي بود که  يدربرگیرندهحاضر 
ج مجدد و ازدوا سابقه طالق هايآزمودنهمچنین  .دیپلم و حداکثر دکتري بود هايآزمودنو همسر  هايآزمودنسواد 

 نداشتند.

 

 روش

( است. در تحقیقاتي که هدف SEMي از نوع الگویابي معادالت ساختاري )طرح پژوهش حاضر، طرح همبستگ
شود. تحلیل مدل هاي علي استفاده ميآزمودن مدل خاصي از متغیرها است، از تحلیل معادالت ساختاري مدل

معادالت ساختاري برآوردهایي از پارامترهاي مدل )ضرایب مسیر و جمالت خطا( و چند شاخص نیکویي برازش 
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هاي آمار توصیفي مانند میانگین، در پژوهش حاضر ابتدا روش (.1386آورد )سرمد، بازرگان و حجازي، هم ميفرا
شود. پس از آن از انجام مي /20SPSSآماري  افزارنرمي پیرسون با استفاده از هايهمبستگانحراف معیار و 

براي  AMOS/18افزار نرماستفاده از  ( باSEMي معادالت ساختاري )ابیالگوتر از طریق هاي پیچیدهتحلیل
هاي کواریانس یا همبستگي ماتریس صورتبه هاداده ،گردد. در این مدلارزیابي مدل پیشنهادي استفاده مي

براي ارزیابي مدل  1شود. از روش تحلیل مسیردرآمده و یک مجموعه معادالت رگرسیون بین متغیرها تدوین مي
لیل مسیر تعمیمي از یک رگرسیون معمولي است که قادر است عالوه بر بیان روش تحشود. فرضي استفاده مي

ي وابسته نشان دهد رهایمتغي مستقل را براي رهایمتغو اثر کل هر یک از  میرمستقیغروابط ، روابط مستقیم
 (.1384)هومن، 

 ابزار 

کنندگان از شرکتمنظور ارزیابي تأیید این پرسشنامه به (:ASI) 2پرسشنامه تبعیض جنسی دوسوگرا
سؤالي شامل دو خورده  22 ( مورد استفاده قرار گرفت. این پرسشنامه1996تبعیض جنسي توسط گلیک و فیسک )

آیتم است. هر آیتم در  11مقیاس شامل ردهاز دو خ کدام مقیاس تبعیض جنسي خیرخواه و خصمانه است که هر
= 4 ،= کمي موافق3 ،= کمي مخالف2دي مخالف، = تاحدو1=کامالً مخالفم، 0اي لیکرت از درجه 6مقیاس 

طور متوسط نمرات باالتر نشان مقیاس بهدر هر دو خردهشود. گذاري مي= کامالً موافق نمره5 ،تاحدودي موافق
( و 73/0شده توسط گلیک پایایي مقیاس تبعیض جنسي خیرخواه ) تبعیض بیشتر است. در تحقیقات انجام دهنده

دست آمده با استفاده از روش آلفاي کرونباخ به (92/0( و )80/0مقیاس تبعیض جنسي خصمانه )( و در خرده85/0)
 است.

 1391مهر، فرامرزي و رجبي، ؛ به نقل از خجسته2004توسط پري ): (MPE) 3ادراک انصاف پرسشنامه
ظر گرفته شده عنوان شاخصي براي سنجش ادراک انصاف در نبه 4الف( ساخته شده است. در این سنجه عدالت

دادن کارهاي خانه، کارکردن براي کسب است؛ و شامل چهار سؤال است که ادراک انصاف را در چهار حیطه انجام
 1ترتیب از صورت طیف لیکرت بههاي این سنجه بهسنجد. سؤالدرآمد، خرج کردن پول و نگهداري از فرزندان مي

)تا حدي  4)تا حدي ناعادالنه از نظر من(،  3نه از نظر همسرم(، )بسیار ناعادال 2)بسیار ناعادالنه از نظر من(، 
الف( پایایي  1391مهر و همکاران، ؛ به نقل از خجسته2004وند. پري )شگذاري ميناعادالنه از نظر همسرم( نمره

یایي این ( نیز پا1391مهر و همکاران )گزارش کرد. خجسته 70/0این سنجه را با استفاده از روش آلفاي کرونباخ 
 محاسبه کردند. 81/0و در نمونه زنان  76/0با روش بازآزمایي در نمونه مردان را سنجه 

                                                           

1. Path analysis 
2. Ambivalent Sexism Inventory 
3. Measure perceived equity 
4. Fairness 
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 در معتبر ابزار یک عنوانبه پرسشنامه این از :)ENRICH( 1پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ
مقیاس را  ( این1993است. فاورز و اولسون، ) شده استفاده رضایت زناشویي سنجش براي متنوعي هايپژوهش

 است. حساس ،آیدمي وجود به خانواده در که تغییراتي نسبت به مقیاس این معتقدند مورد ارزیابي قرار دادند و
است که در پژوهش حاضر از خرده مقیاس  شدهلیتشکمقیاس خرده  14پرسشنامه رضایت زناشویي انریچ از 

در  است. 4و  3، 2، 1، 0 صورتبهها ي سؤالگذارنمرهسؤال است.  10رضایت زناشویي استفاده گردید که شامل 
( نیز پایایي خرده مقیاس رضایت زناشویي با استفاده از روش آلفاي 1387، عباسپور و رجبي )خجسته مهرپژوهش 
مقیاس رضایت ( براي تعیین اعتبار خرده1387آمد. همچنین خجسته مهر و همکاران ) دستبه 85/0کرونباخ 

ارزیابي عملکرد خانواده استفاده کردند که ضریب همبستگي مقیاس ارزیابي عملکرد خانواده با زناشویي از مقیاس 
 محاسبه شد. 63/0( >01/0Pرضایت زناشویي در سطح )

 

 هایافته
 دهد:ها در متغیرهاي پژوهش را نشان ميمیانگین و انحراف استاندارد آزمودني 1جدول 

 

 ها در متغیرهای پژوهشآزمودنیمیانگین و انحراف استاندارد  -1جدول 
 متغیر میانگین انحراف استاندارد

 تبعیض جنسیتي خیرخواه 40/49 67/7

 تبعیض جنسیتي خصمانه 35/50 27/7

 ادراک انصاف 51/24 97/4

 رضایت زناشویي 06/9 67/3

 

 :دهدرا نشان مي هاضرایب همبستگي بین متغیرهاي پژوهش در کل آزمودني 2جدول 
 

 هاضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش در کل آزمودنی -2جدول 
  متغیر 1 2 3 4

 1 تبعیض جنسیتي خیرخواه - 89/0 38/0 42/0

 2 تبعیض جنسیتي خصمانه - - -24/0 -32/0

 3 ادراک انصاف - - - 62/0

 4 رضایت زناشویي - - - -

01/0>                            P 
 

 P<01/0ي ضرایب همبستگي ذکر شده بین متغیرها در سطح همه ،شودمشاهده مي 2که در جدول  گونههمان
ي معادالت ساختاري ابیالگو ارزیابي مدل پیشنهادي، بخش ساختاري الگو با استفاده از  منظوربه باشند.معنادار مي

(SEMبا برآورد حداکثر درست )( نمایيMLبرآورد گردید. تمامي تحلیل ) افزارهاي از نرمها با استفادهSPSS 

                                                           

1. Enrich marital satisfaction scale 
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تبعیض  مدل پیشنهاديدو هاي برازندگي شاخص 3جدول  انجام گرفت. 20ویرایش  AMOSو  22ویرایش 
 دهد.را نشان مي ي پژوهشدر نمونه جنسیتي خصمانه و خیرخواه

 
 
 

 
 

 

  تبعیض جنسیتی خصمانه و خیرخواه مدل پیشنهادیدو های برازندگی شاخص -3جدول 

 پژوهش در نمونه

 

 

 
 

. در کل استقبولي برخوردار  زندگي قابلالگوي پیشنهادي از برا ،دهندنشان مي 3جدول گونه که مندرجات همان
که با توجه سایر  است 971/0و  97/0( براي دو مدل به ترتیب معادل CFI) اينمونه شاخص برازندگي مقایسه

 ها در الگوي تأییدشدهضرایب استاندارد آن 4جدول  ها مدل ارزیابي شده از برازندگي خوبي برخوردار است.شاخص
 دهد.را نشان مي

 

 ها در الگوی تأییدشدهالگوی ساختاری مسیرهای مستقیم و ضرایب استاندارد آن -4 جدول

 داریسطح معنی  مسیر

 001/0 -18/0 رضایت زناشویي )تبعیض جنسیتي خیرخواه

 05/0 09/0 ادراک انصاف )تبعیض جنسیتي خیرخواه 
 008/0 -54/0 رضایت زناشویي )تبعیض جنسیتي خصمانه

 05/0 -32/0 ادراک انصاف )مانهتبعیض جنسیتي خص 

 
ر دامعني، أییدشدهتي ضرایب مسیر مربوط به مدل پیشنهادي همه ،شودمشاهده مي 4که در جدول  گونهانهم

گري یانجيمناشویي با زمستقیم تبعیض جنسیتي خیرخواه بر رضایت مدل نهایي اثر مستقیم و غیر 1شکل  هستند.
 دهد.ادراک انصاف را نشان مي

 

 
χ2 df 

df

2 GFI AGFI IFI TLI CFI NFI RMSEA 

الگوي 
 1 يشنهادیپ

81/25 10 51/2 981/0 921/0 98/0 96/0 97/0 91/0 08/0 

الگوي 
 2 يشنهادیپ

16/25 10 53/2 975/0 911/0 98/0 954/0 971/0 921/0 089/0 
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مستقیم تبعیض جنسیتی خیرخواه بر رضایت زناشویی با . مدل نهایی اثر مستقیم و غیر1شکل 

 گری ادراک انصافمیانجی

 

گري ادراک مستقیم تبعیض جنسیتي خصمانه بر رضایت زناشویي با میانجيمدل نهایي اثر مستقیم و غیر 2 شکل
 دهد.انصاف را نشان مي

 

مستقیم تبعیض جنسیتی خصمانه بر رضایت زناشویی با یم و غیر. مدل نهایی اثر مستق2شکل 

 گری ادراک انصافمیانجی

 

پژوهش  هاي پیشنهادي براي کل نمونهشود، کلیه ضرایب مسیر در مدلمشاهده مي 2و  1که در شکل  گونههمان
تغیرهاي پژوهش از روش اي بین مجهت بررسي روابط واسطه گردد.گونه اصالحي تأیید ميبدون هیچ معنادار است
گیري مکرر بوده و شامل ترسیم تعداد زیادي نمونه با هاي نمونهروش این روش یکي از. استفاده شد 1بوت استراپ

 شود.مشاهده مي 5که نتایج آن در جدول جایگشت از نمونه اصلي است 

                                                           

1. Bootstrapping method 

ادراک 

 انصاف

 

 

 رضایت زناشویی

 

تبعیض جنسیتی 

 خصمانه

32/0- 

-54/0 

49/0 

ادراک 

 صافان

 

 

 رضایت زناشویی

 

تبعیض جنسیتی 

 خیر خواه

09/0 

-18/0 

78/0 
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اینتایج آزمون بوت استراپ ماکرو پریچر و هیز برای مسیرهای واسطه. 5جدول   
 

ایمسیرهای واسطه      

ایمتغیر واسطه متغیر مستقل  متغیر وابسته 
بوت 

 استراپ
 حد باال حد پایین

فاصله 

 اطمینان

 تبعیض جنسیتي خیرخواه
 

 ادراک انصاف
 

 رضایت زناشویي
 

09/0  05/0  15/0  95/0  

 تبعیض جنسیتي خصمانه
 

 ادراک انصاف
 

 رضایت زناشویي
 

22/0-  24/0-  20/0-  95/0  

 
 و با  p >05/0اي، در سطح دهد که نتایج آزمون بوت استراپ براي تمامي مسیرهاي واسطهنشان مي 5دول ج

 است. معنادار 95/0اطمینان  فاصله
 

 گیریحث و نتیجهب
ي ادراک گريانجیمهدف پژوهش حاضر بررسي اثر مستقیم و غیرمستقیم تبعیض جنسیتي بر رضایت زناشویي با 

باشد. با توجه به نتایج به دست آمده تبعیض جنسیتي هاي پیشین همسو ميآمده با پژوهش بود. نتایج به دست
یعني با افزایش نمره افراد در تبعیض جنسیتي، رضایت زناشویي  ،منفي معنادار بر رضایت زناشویي دارد رابطه

ادراک انصاف و رضایت کند و برعکس، این رابطه در تبعیض جنسیتي خصمانه باالتر است. بین کاهش پیدا مي
باال در ادراک انصاف در رابطه  دست آمد و نشان داد که نمرهدار بین این دو متغیر بهمثبت معني زناشویي رابطه

شود. در پژوهش حاضر اثر تبعیض جنسیتي بر رضایت زناشویي از طریق ادراک باعث افزایش رضایت زناشویي مي
في تبعیض جنسیتي بر رضایت زناشویي از طریق افکار منصفانه و انصاف تعدیل شد و مشخص شد که اثر من

(، 2015(، سالومن )2017هاي پژوهش کمپبل و همکاران )ها با یافتهشود. این یافتهمساوات طلبانه تعدیل مي
 با توجه به ساختار منحصر به ،با این حال باشد.( همسو مي2007هنري و همکاران ) و (،2015کاساد و همکاران )

هاي زنان به محدودیت ،کند(فرد روابط جنسیتي )که تسلط مرد را با وابستگي متقابل بین دو جنس را ترکیب مي
رسد. با ترکیب مهرباني با تسلط و مردساالري، تشخیص مردان صمیمي براي طور فراگیر به نظر مياحتمال زیاد به

عنوان اعمال عشق ورزي به شرکاي خود ها را بهدیتاما گاهي زنان مایلند این محدو؛ شودزنان بسیار مشکل مي
(، ادراک 2018؛ به نقل از لیندفورس و همکاران، 1999هاي قبلي )ویدانوف و دونلي، مطابق با پژوهش بپذیرند.

پایین بین تبعیض جنسیتي  ي مثبتي با رضایت زناشویي دارد. رابطهکار خانه رابطهانصاف و عدالت در تقسیم
 ،رودي ادراک انصاف باالتر ميتبعیض جنسیتي خیرخواه نمره رفتنباالدهد با ادراک انصاف نشان ميخیرخواه و 

هرچند تأثیر آن خیلي پایین است. نمره باال در تبعیض جنسیتي خیرخواه در افراد تمایل به افکار مساوات طلبانه در 
کنند که براي ( مشخص مي2017و همکاران، ؛ به نقل از کمپبل 2012دهد. سیبلي و بالکر )رابطه را نشان مي
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در حالي که همبستگي هر دو  ،ي بین تبعیض جنسیتي خیرخواه و رضایت از رابطه مثبت بوده استمردان، رابطه
 متغیر تبعیض جنسیتي براي زنان، رابطه منفي داشتند.

یدند که زنان به ندرت رس ( در پژوهش خود به این نتیجه2016؛ به نقل از فرناندز، 2008بران و همکاران )
خیرخواهانه  یض جنسیتيدانند که ممکن است به این علت باشد که در تبعتقسیم نابرابر کار خانه را ناعادالنه مي

از این  شوند و مردانصورت منصفانه در روابط نشان داده ميشود که بههاي بسیار ظریفي به کار گرفته ميروش
به این  تي خصمانهاما تبعیض جنسی ،کنندي و کنترل خود را در رابطه اعمال ميطور زیرکانه نفوذپذیرطریق به

ن هانه مرداکند. در تبعیض جنسیتي خیرخواصورت آشکار با برابري جنسیتي مقابله ميو به باشدصورت نمي
ورد حمایت ها را مدانند که آنکنند و همسر خوب را همسري ميهاي احساسي توصیف ميهمسرانشان را با ویژگي

بزرگي از  نجام بخشار به این امر به احتمال زیاد منج ،بنابراین .عاطفي قرار دهند و به شوهرشان اهمیت دهند
ن و و فرزندا ساس چگونگي مراقبت از خانهاعنوان همسر بر شود و هویت زنان بهکارهاي خانه توسط زنان مي

( در پژوهش خود در 2019؛ به نقل از الکانسگژال، 2010)اون ها شکل بگیرد. کاوامورا و برمیزان عاطفي بودن آن
م وهرشان مهشي ادراک عدالت دریافتند که زنان در برداشت خود در صورتي که احساس کنند که براي زمینه

 مردان یتيجنس رابريب ئولوژياید گفت توانمي به احتمال زیاد تقسیم کار ناعادالنه را عادالنه درک کنند. ،هستند
 جنسیتي سنتي ایده با رشوه یک مثأل. است تأثیرگذار دیگر موارد و خانگي کارهاي در هاآن انصاف ادراک بر

 .دباش ناعادالنه تقسیم عنو این اگر حتي داخلي، کارهاي مسئول را زن و داندمي آورينان فقط را خود مسئولیت
-نمي یافته خصیصت را خانگي هايسئولیتم و وظایف جنسیتي برابري ایده با شوهر یک کهاست  يحال در این

 یا منصفانه است هاآن زندگي آیا که این بر او جنسیتي دیدگاه این بنابراین؛ داندمي سهیم آن در را خود بلکه، داند
هاي ییر نقشان شاغل و تغبا توجه به صنعتي شدن جامعه و افزایش آمار زن گذارد.مي تأثیر مستقیم طوربه خیر

ر عادالنه د صورت منصفانه وکار بهلب زن و مرد که داراي وظایف مشخصي بودند و نقش تقسیمسنتي در قا
ها، تاثیر ا زوجبدر کار شود پیشنهاد مي خانوادهشناسان افزایش رضایت از زندگي مشترک به درمانگران و روان

همچنین به  ر قرار دهند.زناشویي را مد نظ نقش ادراک انصاف و تبعیض جنسیتي در رضایتمندي از رابطه
الت تي بر مشکرات قدرت مخفي تبعیض جنسیفرهنگي و اث -بررسي عوامل اجتماعي ،شوددرمانگران پیشنهاد مي

شود دیگر جویان استفاده کنند. به پژوهشگران پیشنهاد مياي براي کمک به درمانعنوان وسیلهارتباطي به
و  ،نسیتيجا تبعیض ي را همراه ببستگي، فداکاري، الگوهاي ارتباطهاي دلمتغیرهاي مؤثر بر رابطه از جمله سبک

هند. با هاي آتي مورد بررسي قرار دهاي تبعیض جنسیتي در رابطه با کیفیت رابطه را در پژوهشهمچنین تجربه
 شنهادآمیز به خصوص نسبت به زنان پیگیري رفتارهاي تبعیضتوجه به تأثیر بستر فرهنگي و اجتماعي بر شکل

ر با هاي پژوهش حاضاگرچه دادههاي مختلف در این زمینه انجام شود. اي در فرهنگشود تحقیقات گستردهمي
ربرد د، ولي کااندهشالگوي ساختاري آزمون شده هماهنگ هستند و در قالب الگوي معادالت ساختاري ارزیابي 

 صورت پذیرد. حتیاط ها در روابط علت و معلولي باید با اآن
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