مجله علمی
خانواده و سالمت جنسی
دوره اول ،شماره  ،1زمستان 1398

Family and Sexual Health
Researches Journal
Vol. 1, No. 1, Winter 2020
Pages 63-73

صفحات 63- 73

پیشبینی رضایت زناشویی مردان و زنان بر اساس متغیرهای انگیزههای
استقبالی ،انگیزههای اجتنابی فداکاری و رفتارهای فداکارانه
توفیق البوغبیش* ،1رضا خجستهمهر ،2ذبیحاهلل عباسپور

3

-1کارشناس ارشد مشاوره خانواده -دانشگاه شهید چمران اهواز (نویسنده مسئول)
tofigh.zizo70@gmail.com

 -2استادیار گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز
khojastehmehr@yahoo.com

-3استادیار گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز
Z.abbaspour@gmail.com

تاریخ پذیرش]98/9/23[ :

تاریخ دریافت]98/2/20[ :
چکیده

رضایت زناشویی از عواملی است که موجب رضایت و خشنودی در زندگی میشود .شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر رضایت زناشویی،
برای کمک به حفظ ازدواج بسیار الزم و کمک کننده است .مطالعات نشان میدهند که انگیزه و رفتارهای فداکارانه میتوانند به شکل-
های مختلف رضایت زناشویی را تحت تاثیر قرار دهند .پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رضایت زناشویی مردان و زنان بر اساس
متغیرهای انگیزههای استقبالی ،انگیزههای اجتنابی فداکاری و رفتارهای فداکارانه زنان و مردان 1شهر اهواز انجام شد .به منظور دستیابی
به این هدف  300زوج با استفاده از روش نمونهگیری غیرتصادفی از نوع در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامههای پژوهش شامل
سنجه ادراک رفتارهای فداکارانه ) ، (PSMسنجه انگیزههای فداکارانه ) ،(MSMسنجه ارزیابی رابطه ) (RASتوسط آنها تکمیل گردید.
طرح تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است .در این پژوهش ،پژوهشگر به دنبال بررسی روابط ساده و گام به گام بین
متغیرهای پیشبین با متغیر مالک میباشد .نتایج نشان داد که در نمونه مردان از بین متغیرهای پیشبین ،متغیرهای رفتارهای فداکارانه و
انگیزههای اجتنابی فداکاری از توانایی پیشبینی رضایت زناشویی برخوردارند ،همچنین در نمونه زنان ،از بین متغیرهای پیشبین،
متغیرهای رفتارهای فداکارانه و انگیزههای استقبالی از توانایی پیشبینی رضایت زناشویی برخوردارند .براساس یافتههای این پژوهش
میتوان نتیجه گرفت که دستهای از متغیرها در مردان مثل رفتارهای فداکارانه و انگیزههای اجتنابی فداکاری نقش تعیین کنندهتری در
پیشبینی رضایت زناشویی دارند ،همچنین در زنان هم دستهای از متغیرها مثل رفتارهای فداکارانه و انگیزههای استقبالی نقش تعیین -
کننده و مهمتری در پیشبینی رضایت زناشویی دارند .شناسایی و کار بر روی این دسته از متغیرها ،نقشی تأثیرگذار بر رضایت زوجین
و روابط خانوادگی خواهد داشت.
واژگان کلیدی :رضایت زناشویی ،انگیزههای استقبالی ،انگیزههای اجتنابی فداکاری ،رفتارهای فداکارانه
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پیشبینی رضایتمندی از ازدواج بر مبنای تجربیات ناگوار کودکی...

مقدمه
ازدواج و تشکیل خانواده عالوهبر تأمین و ارضای عاطفی ،روانی ،جنسی (و سایر نیازها) میتواند کانون پرورش نسلهای سالم و
رشدیافته باشد؛ اما این در صورتی است که رابطهی زوجها و بهطور کلی کانون خانواده ،سالم ،گرم و بدون تنش باشد .بددیهی اسدت
که هر رابطهی ناسازگار به توقف و رکود رشد اعضا منجر خواهد شد (روشنروان .)1395 ،صادقی ،فاتحیزاده ،احمددی ،بهرامدی و
اعتمادی ( )1394عنوان می کنند که مطلوبیت ،رضایت ،خشدنودی ،کیفیدت و کدارکرد بهیندهی خدانواده عامدل بسدیار تأثیرگدذاری در
شکوفایی ،رشد و پیشرفت اعضای خانواده است؛ بنابراین اهمیت شناخت و بررسی عواملی که سبب قوام و استحکام این نهداد مدی-
گردند ،می تواند گامی مفید در راستای ارتقای سطح فرهنگ جامعه تلقی گردد (ریوس.)2010 ،1
یکی از مؤلفههایی که در حوزهی زناشویی مهم است رضایت زناشویی 2است که زن و شوهراز ازدواج با یکددیگر و بداهم بدودن
احساس شادمانی و رضایت دارند (جمشیدی و همکاران .)1394 ،رضایت زناشویی را میتوان بهصورت توافدق بدین شدریکهدا بدر
موضوعات مهم در رابطه ،خرسندی از وضعیت کنونی رابطه و تعهد به ادامه آن ،ابراز عاطفه و رابطده جنسدی در ارتبدا و عالیدق و
فعالیتهای مشترک زوج تعریف کرد (اسپنیر .)2001 ،3به عقیده عدالتی و ردوزان ،)2010( 4رضایت زناشویی انطبدا بدین وضدعیت
موجود و وضعیت مورد انتظار است.
متغیرهای مختلفی میتوانند بر رضایت زناشویی زوجها اثر بگذارند .ازجمله متغیرهایی که بر رضایت زناشویی تأثیر میگذارندد و
از آن تأثیر میپذیرند میتوان به فداکاری 5و انگیزههای فداکاری 6اشاره کرد (پارکر 7و پاتندن .)2009 ،8فدداکاری در معندای عمدومی
لغت به مفهوم صرفنظر کردن از خواستهها و منافع شخصی به نفع شریک یا به نفع حفظ و تقویت رابطده اسدت؛ بدهعبدارت دیگدر
فداکاری اینگونه تعریف شده است :چشم پوشی از فعالیت و رفتاری که فرد خواهان آن است یا عمل کردن بهگونهای که مطلوب فرد
نیست (فیگرس .)2008 ،9پژوهش هایی وجود دارند که ارتبا فداکاری با رضایت در رابطه زوجدین را تأییدد کدردهاندد (ون الندگ،10
اگنو 11و همکاران1997 ،؛ ون النگ ،رازبلت 12و همکاران .)1997 ،ون النگ و همکاران ( )1997پی بردند که «میل به فددا کدردن تدا
اندازهای میانجی ارتبا بین سطح تعهد و سازگاری در رابطه است».
فیگرس ( )2008اشاره میکند که ،انگیزههای فداکارانه میتواند در رابطه بین رفتارهای فداکارانه و رضایت زناشویی نقش تعددیل
کننده داشته باشد .فیگرس ( )2008انگیزه فداکاری را چنین تعریف میکند :علتی که فرد به واسطهی آن اقدام به فداکاری برای همسر
خود میکند .او اشاره می کند که وقتی یک فرد در زندگی از خود فداکاری نشان میدهد او ممکن است درصدد یافتن انگیزهی شریک
زندگی اش از این کار برآید .فداکاری کردن برای شریک زندگی میتواند برای انگیزههدای متفداوتی صدورت گیدرد .انگیدز اسدتقبالی
فداکاری در جست وجوی پیامدهای مثبتی چون شاد کردن دیگران یا صمیمیت بیشتر است ،در حالیکه انگیز اجتنابی فداکاری سعی بر
این دارد تا از پیامدهای منفی همچون تعارض نارضایتی و یا کاهش عالقه و رغبت دیگر نسبت به رابطه ،اجتناب شود .در واقع انگیزه
اجتنابی در فداکاری به واسطه اجتناب از تعارض در کوتاه مدت منجر به آسایش خاطر و رفع نگرانی میشود اما با خود اضدطراب و
تنشهایی را به همراه میآورد که مرتبط با تعارضها یی است که سعی شده بود از آنها اجتناب شود (سلطانزاده.)1391 ،

1- Rios
2- marital satisfaction
3- Spinier
5- Dalai & Recusant
6- Sacrifice
7- Sacrifice motivation
8- Parker
9- Patterned
10- Figurers
11- Valance
12- Agnew
13- Result
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پژوهش ایمپت ،گیبل 1و پیلو )2005( 2نشان داد زوجهایی که به خاطر انگیزههای استقبالی 3فداکاری میکنند به احتمال بیشدتر بدا
هم میمانند ،در حالی که آن زوجهایی که به خاطر انگیزههای اجتنابی 4فداکاری میکنند رابطه شان مضر و خطرناک خواهد بود .بیشتر
زوجهایی که بهخاطر انگیزههای اجتنابی فداکاری میکنند ،کمتر احساس رضایت میکنند و احتمال بیشتری میرود که یک ماه بعد از
هم جدا شوند و آن احساس تعهد و رضایت اولیه در رابطهشا ن برایشان مهم نیست .احساسات ازجمله احساس همددردی ،احسداس
گناه و غم و اندوه میتواند میل و انگیزه برای کمک به دیگران را افزایش میدهد .در مقابل احسداس خشدم مدیتواندد انگیدزه بدرای
مراقبت از دیگران را کاهش دهد (فیگرس.)2008 ،
بنابراین باتوجه به نقش مؤثر انگیزههای فداکارانه و رفتارهای فداکارانه در رضایت زناشویی ،هدف پژوهش حاضر تعیین رابطدهی
انگیزههای فداکارانه و رفتارهای فداکارانه با رضایت زناشویی در زنان و مردان متأهل و اینکه کدام یک از متغیرهدای پدیشبدین سدهم
بیشتری در پیشبینی رضایت زناشویی دارند ،هدف دوم پژوهش حاضر است .باتوجه به مالحظات نظری و یافتههای پژوهشی موجود
در زمینه موضوع مورد بررسی ،فرضیههای این پژوهش به شرح زیر بررسی شدند.
 -1انگیزههای استقبالی فداکاری مردان با رضایت زناشویی رابطه مثبت دارد -2 .انگیزههای اجتنابی فدداکاری مدردان بدا رضدایت
زناشویی رابطه منفی دارد -3 .انگیزههای استقبالی فداکاری زنان با رضایت زناشویی رابطه مثبت دارد -4 .انگیزههای اجتنابی فداکاری
زنان با رضایت زناشویی رابطه منفی دارد -5 .رفتارهای فداکارانه مردان با رضایت زناشویی رابطه مثبت دارد -6 .رفتارهای فداکارانده
زنان با رضایت زناشویی رابطه مثبت دارد.

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی میباشد .در این پژوهش ،پژوهشگر به دنبال بررسی روابط ساده و رگرسیون
چندگانه (گام به گام) بین متغیرهای پیشبین با متغیر مالک خواهد بود .جامعه آماری در این تحقیق افراد متأهل شهر اهواز میباشند
که در فاصله زمانی اجرای پژوهش در این شهر زندگی میکنند .در پژوهش حاضر تعداد  150مرد و  150زن با استفاده از روش
نمونهگیری غیرتصادفی از نوع در دسترس (افراد حاضر در ادارات ،اماکن عمومی مانند پارکها) از بین مردان و زنان متأهل شهرستان
اهواز انتخاب شدند .و بعد از ارائه توضیحات الزم و راهنماییهای مربوطه و نیز اطمینانسازی از در امان بودن اطالعات و پاسخها،
پرسشنامههای پژوهش در اختیار آنها قرار گرفت و از آنان خواسته شد به گویههای پرسشنامهها با دقت و صراحت پاسخ دهند .در
این پژوهش از روشهای آمار توصیفی مانند میانگین ،انحراف معیار ،کمترین و بیشترین نمرهها ،و برای آزمون فرضیهها و پاسخ
سواالت پژوهش از روشهای آمار استنباطی شامل همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه (گام به گام) استفاده میشود .در این
پژوهش دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSS-23تجزیه وتحلیل میگردد.

ابزار سنجش
 -1پرسشنامه رفتارهای فداکارانه هارپر و فیگرس :)PSBM( 5این مقیاس که توسط هارپر و فیگرس ( )2008تهیه شده است،
یک ابزار  50سؤالی است که در برگیرندهی ادراک خود فرد از رفتارهای فداکارانهی خود و رفتارهای فداکارانه همسرش طی شش ماه
گذشته میباشد 25 .سوال اول در برگیرنده ی رفتارهای فداکارانه خود فرد و  25سوال دوم در برگیرنده ی ادراک فرد از رفتارهای
فداکارانه شریک زندگیاش میباشد .آزمودنی با استفاده از یک درجهبندی در دامنهای از ( 1هرگز) تا ( 5همیشه) به سؤاالت پاسخ
1-Gable
2- Peplau
3- Approach motiveness
4- Avoidance motiveness
5- Harper & Figurers
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میدهد .فیگرس ( )2008پایایی این مقیاس را با روش آلفای کرونباخ برای مردان  0/84و برای زنان  0/81عنوان کرد .این مقیاس در
ایران برای اولین بار توسط کاوند ( )1390در پژوهشی تحت عنوان «بررسی رابطهی رفتارهای فداکارانه ،انگیزههای فداکاری و ادراک
انصاف با صمیمیت زناشویی در والدین دانشآموزان مدارس ابتدایی شهر بروجرد»  ،ترجمه و مورد استفاده قرار گرفت .کاوند
( )1390در پژوهشی پایایی  25سوال اول این مقیاس را با روش آلفای کرونباخ در مردان  0/90و در زنان  ،0/88و  25سوال دوم این
مقیاس را هم در مردان و هم در زنان  0/92برآورد کرد .همچنین وی روایی سازهی این مقیاس را با پرسشنامه کیفیت زناشویی
نورتون در نمونه مردان  0/55و  0/65و در نمونه زنان  0/51و  0/68گزارش نمود که همگی در سطح  p >0/001معنادار بودند .آلفای
کرونباخ این مقیاس در پژوهش حاضر  0/90محاسبه شد.
 -2پرسشنامه انگیزههای فداکاری ایمپت و همکاران ( :)2005مقیاس انگیزههای فداکاری جهت روشن کردن انگیزههای افدراد از
فداکاری نسبت به همسرشان طی  6ماه گذشته طراحیشده است .دارای  15ماده میباشد که  8ماده آن مربو به انگیزههای استقبالی و
 7ماده آن مربو به انگیزههای اجتنابی است .بهعنوانمثال از آزمودنی سؤال می شود که آیا از فداکاری نسبت به همسرش لذت میبرد.
این مقیاس انگیزههای فداکاری را در مقیاس لیکرت در دامنهای از ( 1هرگز) تا ( 5همیشه) میسدنجد .فیگدرس ( )2008پایدایی ایدن
مقیاس را با روش آلفای کرونباخ  0/78و  0/79برای انگیزههای استقبالی و اجتنابی زنان و  0/86و  0/79برای انگیزههای اسدتقبالی و
اجتنابی مردان گزارش کرده است .کاوند ( .)1390پایایی این مقیاس با روش آلفای کرونباخ محاسبه نمود ،وی ضریب پایایی خدرده-
مقیاس انگیزه استقبالی در مردان  0/76و در زنان  0/75و ضریب پایایی خردهمقیاس انگیزه اجتنابی در مدردان  0/63و در زندان 0/78
گزارش کرد .همچنین روایی سازه این مقیاس با پرسشنامه کیفیت زناشویی نورتون ( )1983برای انگیزه استقبالی و اجتنابی به ترتیب
در نمونه مردان  0/61و  %20و در نمونه زنان  0/64و  -0/29به دست آمد که همگی در سطح  0/001معنادار بودند.
-3پرسشنامه ارزیابی رابطه ( :)RASسنجهی ارزیابی رابطه (هندریک ،دایک و هندریک )1998 ،یک ابدزار  7مدادهای اسدت کده
رضایتمندی زناشویی را در مقیاس لیکرت  5درجهای از ( 1کمترین میزان رضایت) تا ( 5بیشترین میزان رضدایت) مدیسدنجد .ایدن
مقیاس میزان رضایت کلی فرد از رابطه ،اینکه شریک و همسر او چگونه به نیازهایش توجه میکند ،اینکه کیفیت رابطه او در مقایسه با
روابط دیگران چگونه است ،رابطه به چه میزان دچار مشکل است؛ و نیز میزان پشیمانی فرد از رابطه را مورد ارزیدابی قدرار مدیدهدد.
نمر باالتر نشاندهندهی رضایت بیشتر از رابطه است (هندریک و همکاران .)1998 ،دوهان 1و مانیوساو )2004( 2پایایی این مقیاس با
استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/80گزارش کردهاند (خجستهمهر و همکاران) .همچنین کوچکی ( )1391میزان همسانی درونی آن را
با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/86گزارش کرد .در پژوهش خجسدتهمهدر ،کدوچکی و رجبدی ( )1391بدرای بررسدی مقددماتی
ویژگیهای روانسنجی فرم فارسی این مقیاس در نمونهای از جمعیت والدین دانشآموزان دبیرسدتانی ضدریب پایدایی بدا اسدتفاده از
روشهای دو نیمهسازی و همسانی درونی به ترتیب  0/94و  0/95به دست آمد .همچنین بهمنظور بررسی روایی سازه این مقیداس از
پرسشنامه کیفیت زناشویی 3استفاده گردید و میزان همبستگی آن با پرسشنامه کیفیت زناشویی  0/88محاسبه شد که ایدن مقددار در
سطح ( )P>0/001معناداراست .پایایی بهدستآمده به روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) در پدژوهش خجسدته مهدر و همکداران
( 0/92 )1391محاسبه شد.

-4ابزار جمعیت شناسی
این پرسشنامه بهمنظور بهدست آوردن اطالعات جمعیتشناختی مربو به افراد گروه نمونه ساخته شده ،که متشکل از  12ماده
است .این مادهها شامل :جنسیت ،سن ،میزان تحصیالت ،تاریخ عقد ،داشتن فرزند ،تعداد فرزندان ،شاغل بودن ،مدت زمان اشتغال،
نوع شغل ،محل زندگی است.
1- Doohan
2- Manusov
3- marital Quality Inventory
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یافتهها
میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی پیرسون مربو به انگیزههای استقبالی فداکاری ،انگیزههای اجتنابی فداکاری،
رفتارهای فداکارانه و رضایت زناشویی مردان و زنان ،در جدول  1آورده شده است .جدول  -1میانگین و انحراف معیار نمرههای
انگیزههای استقبالی فداکاری ،انگیزههای اجتنابی فداکاری ،رفتارهای فداکارانه و رضایت زناشویی مردان و زنان نمونه پژوهش را
نشان میدهد .همانطور که از جدول  -1مشاهده میشود ،در نمونه مردان میانگین و انحراف معیار نمرههای انگیزههای استقبالی
فداکاری ( 24/97و  ،)7/85انگیزههای اجتنابی فداکاری ( 16/60و  ،)5/91رفتارهای فداکارانه ( 74/25و  ،)12/18و رضایت شغلی
( 17/18و  )3/94میباشد و در نمونه زنان میانگین و انحراف معیار نمرههای انگیزههای استقبالی فداکاری ( 24/36و  ،)8/31انگیزه-
های اجتنابی فداکاری ( 17/09و  ،)5/80رفتارهای فداکارانه ( 71/36و  ،)11/08و رضایت شغلی ( 16/97و  )4/30میباشد.

جدول  -1میانگین و انحراف معیار نمرههای انگیزههای استقبالی فداکاری ،انگیزه های اجتنابی فداکاری ،رفتارهای فداکارانه و رضایت زناشویی
مردان و زنان
زنان

مردان

متغیر

تعداد

انگیزههای استقبالی فداکاری

150

24/97

انگیزههای اجتنابی فداکاری

150

16/60

5/91

رفتارهای فداکارانه

150

74/25

12/18

71/36

رضایت زناشویی

150

17/18

3/94

16/97

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

7/85

24/36

8/31

17/09

5/80
11/08
4/30

الزم به ذکر است که یکی از مفروضه های مهم مدل تحلیل رگرسیون ،نرمال بودن توزیع متغیرها است .در پژوهش حاضر ،برای
بررسی نرمال بودن متغیرها از کجی و کشیدگی متغیرها استفاده شده است .ضریب کجی (و ضریب کشیدگی) به ترتیب برای
متغیرهای رضایت زناشویی ( 0/53و  ،)0/38انگیزههای استقبالی فداکاری ( - 0/17و  ،)-0/99انگیزههای اجتنابی فداکاری ( 0/75و
 )-0/04و رفتارهای فداکارانه ( -0/41و  )0/09بهدست آمدند .اعداد ذکر شده نشان میدهند که باتوجه به معیار نرمال بودن ،متغیرهای
پژوهش همگی دارای قدر مطلق ضریب کجی کوچکتر از  3و قدر مطلق ضریب کشیدگی کوچکتر از  10هستند و لذا تخطی از
نرمال بودن دادهها قابلمشاهده نیست.
جدول  -2همبستگی بین متغیرهای انگیزههای استقبالی فداکاری ،انگیزه های اجتنابی فداکاری و رفتارهای فداکارانه با رضایت زناشویی در نمونه
مردان و زنان
متغیر مالک
(رضایت زناشویی)

متغیر پیشبین

زنان

مردان
r

p

r

p

انگیزههای استقبالی فداکاری

**0/37

p=0/001

**0/41

p=0/001

انگیزههای اجتنابی فداکاری

**-0/26

p=0/001

*-0/20

p=0/012

رفتارهای فداکارانه

**0/52

p=0/001

**0/35

p=0/001

*=p<0/05
**=p<0/01
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همانطور که در جدول شمارهی  -2مالحظه می شود ضریب همبستگی بین متغیرهای انگیزههای استقبالی فداکاری ،انگیزههای
اجتنابی فداکاری و رفتارهای فداکارانه با رضایت زناشویی در نمونه مردان با استفاده از آزمون یک دامنه ی پیرسون به ترتیب برابر با
 r=-0/26 ،r=0/37و  r=0/52به دست آمده است .با توجه به این نتایج مشخص میگردد که بین انگیزههای استقبالی فداکاری مردان
با رضایت زناشویی در سطح معناداری  ،p<01بین انگیزههای اجتنابی فداکاری مردان با رضایت زناشویی در سطح معناداری  ،p<05و
بین رفتارهای فداکارانه مردان با رضایت زناشویی در سطح معناداری  p<01ارتبا معناداری وجود دارد .بنابراین فرضیههای  3،1و 5
پژوهش تأیید میگردد.
همچنین در جدول شمارهی  -2مالحظه میشود ضریب همبستگی بین متغیرهای انگیزههای استقبالی فداکاری ،انگیزههای اجتنابی
فداکاری و رفتارهای فداکارانه با رضایت زناشویی در نمونه زنان با استفاده از آزمون یک دامنه ی پیرسون به ترتیب برابر با ،r=0/41
 r=-0/20و  r=0/35به دست آمده است .باتوجه به این نتایج مشخص میگردد که بین انگیزههای استقبالی فداکاری زنان با رضایت
زناشویی در سطح معناداری  ،p<01بین انگیزههای اجتنابی فداکاری زنان با رضایت زناشویی در سطح معناداری  ،p<05و بین
رفتارهای فداکارانه زنان با رضایت زناشویی در سطح معناداری  p<01ارتبا معناداری وجود دارد .بنابراین فرضیههای  4 ،2و 6
پژوهش تأیید میگردد.

جدول  -3نتایج تحلیل رگرسیون رضایت زناشویی مردان از روی متغیرهای انگیزههای استقبالی ،انگیزههای اجتنابی و رفتارهای فداکارانه به روش
گام به گام
شاخصها
متغیر مالک

متغیر

R

R2

F
P

پیش بین
رفتارهای فداکاری

0/51

0/26

45/07
P=0/001

رضایت زناشویی
انگیزههای اجتنابی
فداکاری

0/54

0/29

27/59
P=0/001

ضرایب رگرسیون
1

2

  0/51
t= 6/71
P=0/001

  0/47

  -0/21

t= 6/33

t= -2/79

P=0/001

P=0/006

همانطور که در جدول  3مالحظه میشود طبق نتایج رگرسیون به روش گام به گام متغیرهای انگیزههای استقبالی فداکاری،
انگیزه های اجتنابی فداکاری و رفتارهای فداکاری وارد تحلیل شدند .در گام اول تنها متغیر رفتارهای فداکاری قرار گرفته است که  Rو
 R2آن به ترتیب  0/51و  0/26است و سپس در گام دوم با اضافه شدن متغیر انگیزههای اجتنابی فداکاری  Rو  R2آن به ترتیب 0/54
و  0/29بدست آمد .بنابراین  Rو  R2این تحلیل به ترتیب  0/54و  0/29است .یعنی  %29واریانس رضایت زناشویی مردان به وسیلهی
متغیرهای انگیزههای اجتنابی فداکاری و رفتارهای فداکاری تبیین میشود .بنابراین در پاسخ به سؤال اول پژوهش باید گفت که از بین
متغیرهای پیشبین متغیرهای رفتارهای فداکارانه و انگیزههای اجتنابی فداکاری از توانایی پیشبینی رضایت زناشویی در نمونه مردان
برخوردارند.
همانطور که در جدول  -4مالحظه میشود طبق نتایج رگرسیون به روش گام به گام متغیرهای انگیزههای استقبالی فداکاری ،انگیزه-
های اجتنابی فداکاری و رفتارهای فداکاری وارد تحلیل شدند .در گام اول تنها متغیر انگیزههای استقبالی فداکاری قرار گرفته است که
 Rو  R2آن به ترتیب  ./41و  ./ 17است و سپس در گام دوم با اضافه شدن متغیر رفتارهای فداکاری  Rو  R2آن به ترتیب  ./47و
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 ./22بدست آمد .بنابراین  Rو  R2این تحلیل به ترتیب  ./47و  ./22است .یعنی  %22واریانس رضایت زناشویی زنان بهوسیلهی
متغیرهای انگیزههای استقبالی فداکاری و رفتارهای فداکاری تبیین میشود .بنابراین میتوان گفت که از بین متغیرهای پیشبین،
متغیرهای رفتارهای فداکارانه و انگیزههای استقبالی فداکاری از توانایی پیشبینی رضایت زناشویی در نمونه زنان برخوردارند.

جدول  -4نتایج تحلیل رگرسیون رضایت زناشویی زنان از روی متغیرهای انگیزههای استقبالی ،انگیزههای اجتنابی و رفتارهای فداکارانه به
روش گام به گام
شاخصها
متغیر مالک

متغیر

R

F
P

RS

پیشبین
انگیزههای استقبالی
فداکاری

1
0/41

31/49

0/17

P=0/001

رضایت زناشویی
رفتارهای فداکاری

ضرایب رگرسیون

0/47

21/28

0/22

P=0/001

  0/41

2

t= 5/61
P=0/001

  0/33

  0/23

t= 4/30

t= 3/05

P=0/001

P=0/003

بحث
این پژوهش با هدف بررسی پیشبینی رضایت زناشویی مردان و زنان براساس متغیرهای انگیزههای استقبالی ،انگیزههای اجتنابی
فداکاری و رفتارهای فداکارانه در تیر ماه  1397در شهر اهواز انجام گرفت .نتایج پژوهش نشان داد که رضایت زناشویی افراد به
تفکیک جنسیت آنها متأثر از متغیرهای انگیزههای استقبالی ،انگیزههای اجتنابی و رفتارهای فداکارانه میباشد .نتایج پژوهش نشان داد
که بین انگیزه ی استقبالی فداکاری مردان و زنان با رضایت زناشویی رابطه مثبت معنادار وجود دارد ،ادبیات پژوهش مربو به رابطه
انگیزهها ی استقبالی و رضایت زناشویی سرشار از مواردی است که نشانگر رابطه مثبت بین این دو متغیر است (مانند :کاوند1390 ،؛
سلطانزاده1391 ،؛ ایمپت و همکاران2010 ،؛ ایمپت و ایمپت و همکاران )2012 ،را گزارش کردهاند که با نتیجه ی این یافتهی ما هم-
سو میباشد .نتایج پژوهش خجستهمهر و همکاران ( ،)1397نشان داد که انگیزهی استقبالی فداکاری (فداکاری باهدف ایجاد پیامدهای
مثبتی چون شاد کردن همکاران یا صمیمیت بیشتر در رابطه) با رضایت زناشویی رابطه مثبت و انگیزهی اجتنابی فداکاری (فداکاری
باهدف اجتناب از پیامدهای منفی همچون تعارض ،نارضایتی و یا کاهش عالقه و رغبت دیگری نسبت به رابطه) بارضایت زناشویی
رابطه منفی دارند .برخی پژوهشها عدم ارتبا را گزارش کردند (ماتینگلی .)2008 ،نتایج پژوهش نشان داد که بین انگیزهی اجتنابی
فداکاری مردان و زنان با رضایت زناشو یی ارتبا منفی معناداری وجود دارد ،اما این نتیجه با نتایج پژوهش (ایمپت و همکاران،
2014؛ ایمپت و همکاران2010 ،؛ ایمپت و همکاران2012 ،؛ سلطانزاده1391 ،؛ آقایی1396 ،؛ خجستهمهر و همکاران )1397 ،همسو و
همجهت میباشد .پژوهش آقائی ( )1396باعنوان «بررسی رابطهی رفتارها و انگیزههای فداکاری باکیفیت زناشویی :یک پژوهش
فراتحلیل نشان داد رابطهی انگیزههای استقبالی فداکاری باکیفیت زناشویی صرفنظر از نوع جنسیت همواره مثبت و رابطهی انگیزه-
های اجتنابی فداکاری باکیفیت زناشویی در بیشتر موارد منفی است .در تبیین این یافتههای پژوهشی میتوان گفت که انگیزهی
استقبالی فداکاری با بهزیستی فردی و نزدیکی عاطفی زوجین رابطه دارد (ایمپت و همکاران .)2012 ،اصالت یا احساس واقعی بودن
یکی از عوامل تبیینکنندهی نوع رابطه انگیزهها ی فداکاری با رضایت زناشویی است .بدین صورت که در شرایط استقبالی ،افراد هنگام
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فداکاری برای همسر احساس اصالت بیشتری دارند و این به نوبهی خود سبب می شود آنها احساس بهتری نسبت به فداکاری داشته و
خوشبختی ارتباطی بیشتری تجربه کنند (ایمپت و همکاران.)2012 ،
درتبیین دیگر یافتهی پژوهشی میتوان گفت که انگیزه اجتنابی در فداکاری درپی کاهش خشم ،تعارض ،اختالف و دوری از پیامدهای
منفی میباشد .این انگیزه شاید در کوتاه مدت مانع از فروپاشی رابطه و بروز اختالف و تعارض شود ،اما در طوالنیمدت به علت
ایجاد عواطف منفی در فرد و به دنبال آن کاهش تمایل فرد به برقراری رابطه با همسر خود ،تأثیرات منفی آن آشکار خواهد شد .به
عبارت دیگر انگیزه اجتنابی فداکاری بر کیفیت رابطه زناشویی و ثبات آن تأثیرات منفی داشته و رضایت ،صمیمیت و کیفیت ارتبا را
به مرور زمان کاهش میدهد .نتایج این پژوهش با بررسی ایمپت و همکاران ( )2012که دریافتند انگیزه اجتنابی کیفیت رابطه را
کاهش داده و برای همسران زیانآور است هماهنگ نمیباشد .بنابراین افرادی که با انگیزههای اجتنابی فداکاری میکنند خشم و
تعارض بیشتری را در روابط با همسرانشان تجربه میکنند .پژوهشها حاکی از آن هستند که انجام فداکاری از روی انگیزههای
اجتنابی ف رد را دچار احساس ناراحتی ،رنجش و زیان میکند ،و بر طبق نظریهی وابستگی متقابل نیز میتوان چنین توضیح داد که
انجام فداکاری از روی انگیزه های اجتنابی به معنی آن است که فرد از روی اجبار از انجام توالی رفتاری دلخواه خود صرفنظر کرده و
متحمل هزینه میگردد .بدیه ی است که چنین وضعیتی تأثیری نامطلوب بر احساسی میگذارد که فرد نسبت به زندگی زناشوییاش
دارد و موجب کاهش رضایت او از رابطهاش میگردد.
همچنین نتایج پژوهش نشان داد که هم برای مردان و هم برای زنان بین رفتارهای فداکارانه با رضایت زناشویی رابطه مثبت معناداری
وجود دارد ،پژوهشها ی زیادی به بررسی نقش رفتارهای فداکارانه در رضایت زناشویی پرداختهاند؛ نتایج برخدی از ایدن پدژوهشهدا
نشانگر رابطه مثبت (مانند :سلطانزاده اهوازی1391 ،؛ محمدلو و همکاران1395 ،؛ دهقانپور1395 ،؛ خجستهمهر و همکداران)2017 ،
بین رفتارهای فداکارانه و رضایت زناشویی است .هم سو با نتایج این پژوهش موید رابطه مثبت بین این متغیرهاست .برخی پژوهشها
به رابطه منفی (توتنهاگن و کوران2011 ،؛ توتنهاگن و همکاران )2013 ،دست یافتند و برخی پژوهشها هیچ ارتباطی بین آنها مشاهده
نکردند (رایجت و همکاران .)2017 ،بررسی یونگ و کوران ( )2016در یک نمونه  200نفدری از مدردان و زندان هدمخانده در مدورد
فداکارهای صمیمانه و رضایت ارتباطی نشان داد فراوانی فداکاری صمیمانه با رضایت از رابطه رابطهی منفدی دارد و قددردانی بیشدتر
همسر از فداکاری فرد با رضایت ارتباطی بیشتری همراه است .بر اساس نظریه وابستگی متقابل (فیگرس )2008 ،و باتوجه به ماهیت
تعاملی زندگی زناشویی ،موقعیتهایی پیش می آید که منافع و نیازهای همسران در تعدارض بدا یکددیگر قدرار گیدرد .در ایدن مدورد
فداکاری یکی از طرفین سبب حل تعارض و حفظ و بهبود کیفیت روابط زناشویی شود .همچنین رضایت زناشویی یکی از پیشبدین-
های رفتارهای فداکارانه است و با فراوانی فداکاری رابطه مثبت معنادار دارد (خجستهمهر .)1397 ،خجستهمهر و همکاران ( )2018نیز
در مطالعهای پدیدارشناختی مشخص کردند عقاید مذهبی از اجزای اصلی تجربه زیسته فداکاری در نمونه ایرانی است .این نتیجده بدا
توجه به نقش سازههای فرهنگی و تعالیم تربیتی متفاوت و باتوجه به اهمیت فداکاری و گذشت در آموزههای دینی در کشور ایران در
مقایسه با سایر جوامع ،به ویژه جوامع فردگرای غربی قابل تبیین است؛ بنابراین ،باتوجه به اهمیت آموزههای دین اسالم در میان مدردم
ایران ،ممکن است عواملی همچون رضای خداوند ،اعتقاد به ثواب اخروی و غیره باعث شود افراد دشواریهای زنددگی زناشدویی را
تحمل کنند و از منافع خود بهصورت غیرمشرو و بدون هیچ چشم داشتی ،به نفع رابطه و همسرشان بگذرند .با بررسدی یافتدههدای
پژوهش میتوان این چنین نتیجه گرفت که رضایت زناشویی افراد به تفکیک جنسیت آنها متدأثر از متغیرهدای انگیدزههدای اسدتقبالی،
انگیزههای اجتنابی و رفتارهای فداکارانه است .لذا پیشنهاد میشود باتوجه به اینکه پژوهش حاضر بر روی یک نمونه خدا
زن) و در جامعهای خا

(مدرد و

(شهر اهواز) انجامگرفته است پژوهش ،بروی گروهها و جامعههای دیگر تکرار شدود .پیشدنهاد دیگدر ایدن

است در قالب تحقیق آزمایشی ،رفتارهای رابطه یار ازجمله رفتارهای فداکارانه به زوجین آموزش داده شود تا تأثیرات آن بدر ثبدات و
خشنودی زندگی زناشویی موردبررسی قرار گیرد .ازجمله محدودیتهای پژوهش این است که ابزار مورد استفاده پرسشنامه بدوده و
جنبه خودگزارشی دارد و از دیگر روشهای جمع آوری اطالعات نظیر مصاحبه استفاده نشده است ،بندابراین در اسدتفاده از نتدایج آن
باید احتیا کرد.
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در انتها از کلیه ی کسانی که مرا در انجام این پژوهش به هر نحوی همراهی کردند نهایت تشکر را دارم .الزم به ذکر است که این مقاله
از پایاننامهی آقای توفیق البوغبیش دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشتهی مشاورهی خانواده دانشگاه شهید چمران اهواز اسدتخراج
شده است و هیچ ارگان یا سازمان خاصی از آن حمایت مادی و معنوی نکرده است.
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Abstract
Marital satisfaction is one of the factors that result in satisfaction and happiness in life. Identifying
variables that affect marital satisfaction is very helpful and necessary to maintain a marriage.
Studies show that sacrificing motivation and behaviors can affect marital satisfaction. The purpose
of this study was to predict the marital satisfaction of men and women based on the variables of
approach motivates, avoidance motives of sacrifice and sacrificing behaviors of Ahwaz women and
men. In order to achieve this goal, 300 couples were selected using the available non-random
sampling method. The questionnaires included perception of sacrifice measure (PSM), Decent
sacrificing motives (SM), and Relationship Scale (RAS) Completed. The design of this research
was descriptive and correlational. In this research, the researcher seeks to study simple and step-bystep relationships between predictor variables with criterion variables. The results showed that in
the male sample, among the predictor variables, the variables of sacrificing behaviors and
avoidance motives of sacrifice can to predict marital satisfaction, and also in the female sample,
among the predictor variables, the variables of sacrificing behaviors, and the approaches motivates
can to predict marital satisfaction. Based on the findings of this study, it can be concluded that a
group of variables in men such as sacrificing behaviors and avoidance motives of sacrifice have a
more decisive role in predicting marital satisfaction, and also in women, a range of variables such
as sacrificing behaviors and approaches motives has a more decisive and important role in
predicting marital satisfaction. Identifying and working on these variables will have an important
role in marital satisfaction and family relationships.
Keywords: Marital Satisfaction, approach Motives, avoidance motives of sacrifice, sacrificing
behaviors

73

