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Abstract 
In pursuing approach motives for sacrifice, spouses sacrifice to create a sense of increased happiness or 

intimacy with their spouse, whereas in pursuing avoidance motives for sacrifice, spouses sacrifice to 

avoid conflicts and disapproval. Approach motives for sacrifice lead to positive emotions and increase 

marital quality but avoidance motives for sacrifice are related with reductions in marital quality. The 

results of studies on the association between motives for sacrifice and marital quality are different and 

contradictory. The purpose of this study was to estimate the overall effect size of this association. To 

achieve this purpose, we searched the literature for dissertations and research articles published in 

scientific journals from 1998 to 2018. Based on our research inclusion criterion, 6 research studies, 

including 4 dissertations and 2 articles, were included in a meta-analysis measuring 18 estimates of 

effect size for the association between approach motives and marital quality and 18 estimates of effect 

size for the association between avoidance motives and marital quality. Investigating publication bias 

showed that studies on the association between approach and avoidance motives for sacrifice and 

marital quality were not biased. The results also showed a significantly positive correlation (r=0.385, 

p<0.01) between approach motives for sacrifice and marital quality and a negative correlation (r= - 

0.185) between avoidance motives for sacrifice and marital quality. According to Cohen's criteria, the 

effect size for the association between approach motives for sacrifice and marital quality is a modest 

effect and the association between avoidance motives for sacrifice and marital quality is a small effect. 

Investigating the role of moderator variables indicated that the magnitude of the effect size for 

approach motives for sacrifice is influenced by social and cultural context. Theoretical and practical 

implications of these results are discussed in detail. 
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شهید   دانشگاه ،یتیترب علوم و شناسیروان دانشکده مشاوره، گروه ،خانواده مشاوره کارشناسی ارشد

  رانیا ،اهواز ،مران اهوازچ
  زینب آقائی 

 ،اهواز ،شهید چمران اهواز  دانشگاه ،یتیترب علوم و شناسیروان دانشکدهگروه روانشناسی تربیتی،  ار،یدانش

 رانیا
  مرتضی امیدیان 

 کیدهچ

همسر خود  با شتریب تیمیصمبرای   ای  کردن شاد برای ازخودگذشته ان، همسرفداکاری استقبالی یهازهیدر انگ

ی تیاز تعارض و نارضا اجتناب یبراهمسران  ،اجتنابی فداکاری  یهازهیدر انگ کهدرحالی زنندمی فداکاریدست به 

 شودیمنجر م ییزناشو تیفیک شیبه احساسات مثبت و افزا فداکاری استقبالی یهازهیانگ کنند.یم فداکاری

 ۀرابط هاپژوهش ندیبرآ حالبااین. همراه استیی زناشو تیفیبا کاهش ک تنابی فداکاریاج  یهازهیانگ کهدرصورتی

هدف این پژوهش برآورد اندازه اثر کلی بنابراین  ؛و کیفیت زناشویی متفاوت و متناقض است فداکاریهای انگیزه

این  رابطه پیرامون شدهانجامهای پژوهشو کیفیت زناشویی بود. برای این منظور،  فداکاریهای )همبستگی( انگیزه

 0بررسی شد.  0281 -8331های سال میانهای علمی در مجله انتشاریافتههای ها و مقالهنامهمتغیرها، در پایان

اندازه  81پژوهش شامل  0معیارهای این پژوهش وارد فراتحلیل شدند. این  هیپا برمقاله(  0نامه و پایان 4پژوهش )

اندازه اثر مستقل برای رابطه  81 وو کیفیت زناشویی  فداکاری استقبالیهای انگیزه اثر مستقل برای رابطه

دهنده نبود حاصل از بررسی سوگیری انتشار، نشان یندهایبرآو کیفیت زناشویی بود.  اجتنابی فداکاری های انگیزه

 و  استقبالیهای برای رابطه انگیزهاندازه اثر در مدل اثرهای تصادفی  تراز دادنشان  ندهایبرآسوگیری انتشار بود. 

 هیپا بر. استدار معنا  >28/2Pکه در سطح  است -813/2و  913/2به ترتیب  با کیفیت زناشویی اجتنابی فداکاری

و کیفیت زناشویی اثری متوسط و برای رابطه  فداکاری استقبالیهای اندازه اثر برای رابطه انگیزه ترازمعیار کوهن 

کننده شود. بررسی نقش متغیرهای تعدیلو کیفیت زناشویی اثری کوچک ارزیابی می نابی فداکاریاجت های انگیزه

های این یک متغیر وابسته به فرهنگ است. مضامین نظری و کاربردی یافته استقبالیهای مشخص ساخت انگیزه

 .مورد بحث و بررسی قرار گرفت تفصیلبهپژوهش 

 ، کیفیت زناشوییفداکاریهای فراتحلیل، انگیزه واژگان کلیدی:

 

 ارجاع
 و  استقبالیهای فراتحلیل رابطه انگیزه(. 9318) .مرتضی ،امیدیان وزینب  ،آقائی ؛رضا ،خجسته مهر

 .81-908: 9 ،خانواده یدرمانروان و مشاوره. با کیفیت زناشویی اجتنابی فداکاری

 خانواده درمانیروان و مشاوره

 9318 بهار و تابستان(. 72 یاپیپ) اول شماره. نهم دوره
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 مقدمه

، 3، رضایت2وناگون روابط زوجین مانند سازگاریاست و شامل ابعاد گ چندبعدیمفهومی  1کیفیت زناشویی

کیفیت رابطه  Lawrence, Barry, Langer & Brock (2009)(. Troxel, 2006)شود یم 6و تعهد 5، انسجام4شادی

کنند. کیفیت از زندگی مشترک تعریف می هاآنزناشویی را احساسات کلی همسران از شادمانی و رضایت 

وجود عناصری بستگی دارد که باعث استحکام و تداوم این رابطه و ایجاد تفاهم  ی زناشویی بهو بقای رابطه

های همسران سبب یکی از عواملی است که هنگام تعارض منافع و خواسته 7فداکاری(. Blair, 1993)شود می

های متعددی به نقش حیاتی شود. پژوهشمی هاآنهمسران و افزایش کیفیت زناشویی  میانکاهش تعارض 

دهقان ؛ 1333نیا، ، کراچیان و شیرالیخجسته مهرکنند )در حفظ و بهبود روابط زناشویی اشاره می فداکاری

Lange, Rusbult & et al, 1997; Van ؛1337، آقائی و امیدیان، خجسته مهر؛ 1337؛ آلبوغبیش، 1335، پور

Stanley, Whitton, Sadberry, Clements & Markman, 2006; Impett & et al, 2010; Figuerres, 2008; Ruppel & 

Curran, 2012; Totenhagen, Curran, Serido & Butler, 2013; Tang, Curran & Arryo, 2014; Stafford, 

David, & McPherson, 2014; ها برای روابط همه فداکاری حالبااین(. 2117، کاوند و سودانی، خجسته مهر

ه به اینکه هدف و انگیزه افراد برای گذشتن از منافع و عالئق خود در زندگی با توج فداکاریمفید نیستند. 

های همسرشان چه بوده است، نتایج و پیامدهای متفاوتی برای زندگی مشترک و دادن اولویت به خواسته

عوامل  عنوانبه فداکاریهای (. انگیزهImpett & Gordon, 2008مشترک و رابطه زوجین به همراه دارد )

هایی که پژوهش (.Figuerres, 2008) است شدهتعریفشان برای شریک زندگی فداکاریافراد به  دهندهوقس

تجربیات  فداکاریهای افراد برای شوند نشان داده است که انگیزههدایت می 8اجتنابی -استقبالیبا رویکرد 

 ,Impett, Le, Asyabi-Eshghi, Day, & Koganدهد )در مورد روابطشان را شکل می هاآنعاطفی و احساس 

2013 .)3Gable & Reis (2001 از ، به نقل), 2008Figuerres)  معتقدند که در روابط نزدیک و صمیمی

یک رویداد یا احتمال مثبت  وسیلۀبه، رفتار استقبالیهای در انگیزهوجود دارد.  اجتنابیو  استقبالیهای انگیزه

، رفتار بوسیله یک رویداد یا احتمال منفی اجتنابیهای در انگیزه کهیدرحالشود. برانگیخته و هدایت می

 11استقبالیهای در انگیزه (.Elliot, Chirkov, Kim, & Sheldon, 2001 به نقل از ،Elliot, 199911شود )هدایت می

نارضایتی یا  از تعارض، اجتناببرای  اجتنابیهای افراد برای شاد کردن همسر یا صمیمیت بیشتر و در انگیزه

                                                                                                                     
1. marital quality  

2. adjustment 

3. satisfaction 

4. happiness 

5. solidarity 

6. commitment 

7. sacrifice 

8. approach-avoidance perspective 

9. Gable, S. L., & Reis, H. T. 

10. Elliot, A. 

11.approach motiveness 
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های (. انگیزهFigurres, 2008به نقل از  Gable & Reis, 2001کنند )می فداکاریاز دست دادن عالقه به رابطه 

های انگیزه کهدرصورتیشود منجر به احساسات مثبت و افزایش رضایت زناشویی می فداکاری استقبالی

 1337آلبوغبیش،  ؛1331اهوازی، سلطانزاده) دشوارتباطی می 1منجر به کاهش رضایت و پایداری اجتنابی

; rres, 2008Elliot, Gable, & Mapes, 2006; FiguNeff & Harter, 2002; Impett, Gable & Peplau, 2005; 

Mattingly & Clark, 2012; Impett, Gere, Kogan, Gordon & ; Impett & et al, 2012; Impett & et al, 2010

Keltner, 2014.) 

eselquist, Rusbult, Foster, & AgnewWi (1999 به نقل از ،Impett & et al, 2005  معتقدند در نتیجه )

فردی که پاسخگو و مراقب  عنوانبه هاآنو اطمینان همسرشان به  2پوشی همسران از عالئق خود، اعتمادچشم

زمانی است که افراد بر این باورند که یابد البته این افزایش اعتماد مربوط به است افزایش می هاآننیازهای 

کنند همسرشان صرفا برای نگران است و نه وقتی که فکر می هاآنهمسرشان برای شادی و خشنودی 

 Impett, Javam, Le, Asyabi-Eshghi, & Kogan کند. نتایج بررسیجلوگیری از تعارض یا انتقاد تالش می

 های کنند در مقایسه با افرادی که با انگیزهمی فداکاری استقبالیهای ( نشان داد افرادی که با انگیزه2013)

برای همسر  فداکاریبرخوردارند و هنگام  فداکاریتری در مورد کنند از حس مثبتمی اجتنابی فداکاری

( نیز نشان داد هم برای زنان و هم برای 1331کنند. پژوهش کاوند )خود احساس خوشبختی بیشتری می

 میانو صمیمیت زناشویی همبستگی مثبتی وجود دارد ولی  فداکاری استقبالینگیزه های ا میانمردان 

 Figurresدست نیامد. داری بهو صمیمیت زناشویی مردان و زنان رابطه منفی معنا اجتنابی فداکاری های انگیزه

دیگر سو نتایج پژوهش از . داندرا بر کیفیت زناشویی مؤثر می اجتنابیو  استقبالی( هر دو انگیزه 2008)

در مردان و زنان بر  فداکاری استقبالیهای ( بیانگر عدم اثر مستقیم مثبت انگیزه1331سلطانزاده اهوازی )

به خودی خود بر  فداکاری استقبالیی است؛ در واقع این نتایج نشان داد که انگیزه هاآنکیفیت زناشویی 

ها از طریق رفتارهای در مردان و هم در زنان این انگیزه کیفیت زناشویی افراد اثر مثبت ندارد بلکه هم

اثر مثبت غیرمستقیم دارد؛ این پژوهش همچنین بیانگر اثر منفی مستقیم  هاآنفداکارانه بر کیفیت زناشویی 

 Impett & et alاما در پژوهش ؛ بود هاآندر زنان و مردان بر کیفیت زناشویی  اجتنابی فداکاری های انگیزه

دار با کیفیت رابطه بود. نیز دارای رابطه معنا فداکاریحتی پس از کنترل فراوانی  فداکاریهای ( انگیزه2005)

 میانپیش  فداکارینسبت به انواع خاص  فداکاریهای نتایج پژوهش ایمپت و همکاران نشان داد که انگیزه

( نشان داد 2008) Mattinglyپژوهش نتایج  حالبااین تری برای بهزیستی فردی و کیفیت رابطه هستند.قوی

شواهدی مبنی بر تأثیرگذاری  Mattinglyای با ادارک کیفیت زناشویی ندارد. ، رابطهفداکاریانگیزه برای 

 & Impettپژوهش بر کیفیت روابط و رضایت از رابطه بدست نیاورد. همچنین  اجتنابیو  استقبالیهای انگیزه

et al (2010 نشان داد )با افزایش کیفیت رابطه روزانه همبستگی دارند. ولی  استقبالیهای با انگیزه فداکاری

                                                                                                                     
1. stability 

2. trust 
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داری ندارد. در این پژوهش پس از با کیفیت رابطه روزانه همبستگی معنا اجتنابیهای با انگیزه فداکاری

نه همچنان و کیفیت رابطه روزا استقبالیاهداف  میانکنترل مدت زمان رابطه و رضایت و تعهد اولیه، ارتباط 

، افزایش رضایت استقبالیهمچنین پس از کنترل رضایت پایه در پیگیری یک ماهه اهداف  دار باقی ماند.معنا

 بینی کردند.کاهش رضایت ارتباطی را پیش اجتنابیارتباطی و اهداف 

ناشی از بر کیفیت زناشویی را  اجتنابی فداکاری و  استقبالیهای ها تأثیر متفاوت انگیزهبرخی پژوهش

صالت یعنی رفتار کردن به شیوه هماهنگ و سازگار با احساسات دانند. ایا احساس واقعی بودن می 1اصالت

است  6فردی میانو عملکرد  5خود و بخش مهمی از بهزیستی روانشناختی ی 4و باورها 3ها، نگرش2درونی

(, 1997; Wood, Linley, Maltby, 8i2006; Sheldon, Ryan, Rawsthorne, & Ilard ,7Kernis, & Goldman

, 20080Baliousis, & Joseph به نقل از ،Impett,Le & et al, 2013.)  افراد هنگام استقبالیبا انگیزه  فداکاریدر ،

احساس بهتری  هاآنشود برای همسر احساس اصالت بیشتری دارند و این به نوبه خود سبب می فداکاری

احساس  اجتنابیبیشتری تجربه کنند. در حالیکه در شرایط  11تی ارتباطیداشته و بهزیس فداکارینسبت به 

شود افراد احساس خوبی نسبت به رفتار فداکارانه خود نداشته باشند و بهزیستی اصالت کمتر، سبب می

 فداکاری(. عالوه بر این هیجاناتی که افراد طی Impett, Javam & et al, 2013ارتباطی کمتری تجربه کنند )

با کیفیت زناشویی تأثیرگذار باشد. چرا که  فداکاریهای ی انگیزهتواند بر جهت رابطهکنند میربه میتج

در هنگام  اجتنابی فداکاری های در مقایسه با افراد دارای انگیزه فداکاری استقبالیهای افراد با انگیزه

کنند و این موضوع به افزایش تری تجربه میپوشی کردن از منافع خود برای همسر، عواطف مثبتچشم

 (.Impett & et al, 2010 & Impett & et al, 2014شود )منتهی می هاآنکیفیت زناشویی 
11Downey, Freitas, Michaelis, & Khouri (1998 به نقل از ،Figurres, 2008 معتقدند )برای  فداکاری

تواند موجب اضطراب و اما می از تعارض، ممکن است موجب آسایش خاطر و رفع نگرانی شود اجتناب

اجتنابی  های بررسی ادبیات رابطه انگیزه شود. اجتنابشود از آن تنش ناشی از تعارضی شود که تالش می

از پیامدهای منفی در روابط  اجتناببرای  فداکارینیز نشان داده است که و کیفیت زناشویی  فداکاری

                                                                                                                     
1. authenticity 

2. inner feelings 

3. attitudes 

4. beliefs 

5. psychological well-being  

6. interpersonal functioning 

7. Kernis, M. H., & Goldman, B. M. 

8. Sheldon, K. M., Ryan, R. M., Rawsthorne, L. J., & Ilardi, B. 

9. Wood, A. M., Linley, P. A., Maltby, J., Baliousis, M., & Joseph, S. 

10.relationship well-being 

11. Downey, G., Freitas, A. L., Michaelis, B., & Khouri, H 
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 & Figurres, 2008; Impett & et al, 2010؛ 1331اده اهوازی، ز)سلطاناست.  1برعاشقانه ماهیتا مضر و هزینه

Impett & et al, 2014 )این دو متغیر است  میانها نشانگر نبود ارتباط گاهی نیز نتایج پژوهش حالبااین

های فرهنگی در این زمینه ها به بررسی نقش تفاوتبرخی پژوهش(.  Mattingly, 2008؛ 1331)کاوند، 

 ,Markusدهی فرایندهای شناختی، عاطفی و انگیزشی افراد است )ای مهم در شکلفرهنگ، مؤلفه اند.پرداخته

& et al, 1998 3Shweder , 1996 &2Kitayama, & Heiman، به نقل از Elliot & et al, 2001) افراد در .

های مسئولیت تری در مورد اهمیت فدا کردن اهداف شخصی برای انجامعقاید قوی 4گراهای جمعفرهنگ

(. انگیزه Impett, Le & et al, 2013، به نقل از 20085Miller, Chakravarthy, & Das ,اجتماعی دارند )

در بین پیامدهای منفی برای افراد است ولی )ایاالت متحده( پیش 6جوامع فردگرادر  اجتنابی فداکاری های 

(. Elliot & et al, 2001امدهای منفی همراه نیست )با پی اجتنابی فداکاری های گرا انگیزههای جمعفرهنگ

Impett, Le & et al (2013 نیز در پژوهش خود نشان دادند که انگیزه ) منجر به پیامدهای  اجتنابی فداکاری

نشان  هاآندانند؛ نتایج پژوهش افراد می 7این موضوع را ناشی از میزان وابستگی متقابل هاآنشود؛ منفی نمی

یعنی میزانی که افراد روابط اجتماعی و ارتباط با دیگران را  -های فردی در وابستگی متقابل اوتتف داد که

از  اجتناببرای  فداکاریفردی  میانپیامدهای فردی و  -(Markus, Kitayama, 1991دانند )ارزشمند می

برای اهداف  داکاریفدهد. افراد با وابستگی متقابل کمتر، هنگام پیامدهای منفی در روابط را شکل می

 هاآنکنند که این فقدان اصالت به نوبه خود از بهزیستی و کیفیت رابطه می 8احساس عدم اصالت اجتنابی

، نه احساس عدم اصالت اجتنابیبا اهداف  فداکاریکاهد. در مقابل افراد با وابستگی متقابل باال هنگام می

احتماال قادر به حفظ هماهنگی اجتماعی هستند که برای  هاآنکه کنند چرا ها را تجربه میکنند و نه هزینهمی

 بسیار ارزشمند است. هاآن

 استقبالیهای بنابراین با توجه به نتایج ناهماهنگ و متفاوت مشاهده شده در ادبیات پژوهشی رابطه انگیزه

ها را یب این پژوهشکه ترک 3با کیفیت زناشویی و نبود پژوهشی به صورت فراتحلیل اجتنابی فداکاری و 

ها و روشن گیری از این پژوهشمورد ارزیابی قرار داده باشد استفاده از روش فراتحلیل برای تلخیص و نتیجه

باشد. با توجه به موارد ذکر شده و نتایج متفاوت در های آتی در این زمینه ضروری میساختن مسیر پژوهش

 های زیر است:دف پژوهش حاضر پاسخ به پرسشاین متغیرها ه میانمورد نقش فرهنگ در رابطه 

                                                                                                                     
1. costly 

2. Markus, H., Kitayama, S., & Heiman, R. 

3. Shweder, R 

4 .collectivist 

5. Markus, H., Kitayama, S., & Heiman, R. 

6. individualist 

7. interdependent 

8. inauthentic 

9 .meta-analysis 
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کیفیت زناشویی چه میزان و  اجتنابی فداکاری و  استقبالیهای اثر کلی )همبستگی( انگیزه اندازه .1

 است؟

 کند؟این متغیرها را تعدیل می میان. آیا محل پژوهش رابطه 2

 پژوهشروش 

ن ابتدا نتایج حاصل از مطالعات منفرد اولیه در این پژوهش از روش آماری فراتحلیل استفاده شد و در آ

های اولیه آوری و به منظور دستیابی به اندازه اثر کلی با هم ترکیب شدند. برای ترکیب نتایج پژوهشجمع

های اثر ترکیبی ثابت و تصادفی بر در نظر گرفته شد. اندازه 1اندازه اثر عنوانبه( rمقدار ضریب همبستگی )

 (4)کوکران Qهای شاخص های اولیه ازپژوهش 3فسیر شد. برای بررسی ناهمگونیت 2اساس شاخص کوهن

 میاندهنده پراکندگی که نشان 2I و Qاستفاده شد. با توجه به معناداری  2I (Higgins & Thompson, 2002)و 

ثر در های امدل نهایی برای گزارش اندازه عنوانبه 5اثرهای تصادفیهای مورد بررسی است، مدل پژوهش

های از علل اصلی تفاوت اندازه اثر در پژوهش یکی اثرهای تصادفی این فراتحلیل انتخاب شد. بر اساس مدل

؛ به نقل از 1387است )هومن، متغیر مستقل و وابسته  میاناولیه وجود متغیرهای مداخله کننده در روابط 

به بررسی نقش متغیرهای   6گروهی میان  Qبنابراین با استفاده از آماره  ؛(1337و همکاران،  خجسته مهر

و کیفیت زناشویی پرداخته شد. معناداری شاخص تغییرپذیری اندازه  فداکاریهای کننده رابطه انگیزهتعدیل

,Sirin های مختلف است )دهنده تفاوت میانگین اندازه اثر در طبقه( نشان7گروهی میان Qها )گروه میاناثر 

مورد بررسی قرار  3ایمن از خطای روزنتال N آزمون و 8ترسیم نمودار قیفی با (. سوگیری انتشار نیز2005

افزار جامع آماری فراتحلیل های این پژوهش با استفاده از ویرایش دوم نرمی تجزیه و تحلیلگرفت. همه

(112-CMA.انجام شد )  

 و  استقبالیهای گیزههای در دسترس مربوط به رابطه انجامعه آماری این فراتحلیل شامل همه پژوهش

است. برای شناسایی  شدهانجام 2117-1338های سال میانبا کیفیت زناشویی است که  اجتنابی فداکاری

، 11های اطالعاتی ایرانی از جمله، پایگاه مجالت تخصصی نوردر این موضوع، پایگاه شدهانجامهای پژوهش

                                                                                                                     
.1 effect size 

2. Cohen 

3. heterogeneity  

4. Cochran 

2. random effect modle 

6. Q-between (Qb) 

7. Q-between (Qb) 

8. funnel plot 

9. Rosental’s fail- safe N test 

10. Comprehensive Meta- Analysis- version-2 

11. www.noormags.ir 
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سایت ، وب3، بانک اطالعات نشریات کشور2یلیکا، مرجع دانش سیو1پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی

های اطالعاتی التین همچون و پایگاه 5، پایگاه استنادی علم جهان اسالم4مرکز اسناد و مدارک علمی ایران

 و 13، جستور12، ای پی ای11، اریک11، سیج3، تیلور و فرانسیس8، وایلی7، گوگل اسکوالر6ساینس دایرکت

های ، انگیزهفداکاریهای های انگیزهکلید واژه فتند. در این جستجوجستجو قرار گر مورد 14اسکوپوس

 فداکاریهای ، کیفیت زناشویی، رضایت زناشویی، سازگاری زناشویی، انگیزهاجتنابیهای ، انگیزهاستقبالی

 هایو کیفیت زناشویی، فراتحلیل و انگیزه اجتنابی فداکاری و  استقبالیهای در روابط زناشویی، انگیزه

های تمام متن منتشر شده و منتشر نشده مورد استفاده قرار گرفت. پس از شناسایی همه پژوهش فداکاری

هایی که شرایط ورود به این پژوهش داشتند انتخاب شدند. نامه( در این زمینه،  پژوهش)شامل مقاله و پایان

اجتنابی  و  استقبالیهای نگیزهی ابررسی رابطه -1های ورود به این فراتحلیل عبارت بودند از: مالک

گزارش ضرایب  -2و سازگاری(،  15های کیفیت زناشویی )رضایت، صمیمیت، تعهد، توافقبا سازه فداکاری

)برای  1338-2117های سال میانهای علمی پژوهشی معتبر ها در مجلهچاپ مقاله -3(، rهمبستگی )

های معتبر و ها در دانشگاهنامهانجام پایان -4نشد(،  در ایران محدودیت زمانی اعمال شدهانجامهای پژوهش

 ارائه گزارش پژوهش به زبان فارسی و یا انگلیسی. -5مورد اعتماد بودن از نظر کیفیت تحقیق، 

 ,Figurres؛ 1331 ؛ کاوند،1331؛ سلطانزاده اهوازی، 1337)آلبوغبیش، پژوهش اولیه  6در نهایت از 

2008; Impett, Javam & et al, 2013; Mattingly & Clark, 2012های ورود این فراتحلیل ( که مطابق با مالک

 فداکاری استقبالیهای ضریب همبستگی مستقل )واحد تحلیل پژوهش حاضر( برای رابطه انگیزه 18بودند، 

و کیفیت  اجتنابی فداکاری های ضریب همبستگی مستقل برای رابطه انگیزه 18و کیفیت زناشویی و 

                                                                                                                     
1. www.sid.ir 

2. www.civilica.com 

3. www.magiran.com 

4. www.irandoc.ac.ir 

5. www.isc.gov.ir 

6. www.sciencedirect.com 

7.  www.google scholar.com 

8. www.onlinelibrary.wiley.com 

9. www.tandfonline.com 

10. www. Jornals.sagepub.com 

11. www.eric.ed.gov 

12. www. Psycnet.apa.org 

13. www.jstor.org 

14. www.scopus.com 

15. agreement 

http://www.google/
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انجام فراتحلیل بر تعداد مطالعاتی بسیار های مستقل وارد فراتحلیل شد. نمونه عنوانبهویی استخراج و زناش

& Borenstein, Hedges, Higgins )باشد ها و شرایط، قابل قبول میکمتر از این نیز به شرط رعایت مالک

Rothstein, 2009 ،ی استخراج شده، نتایج جستجو ها(. برای اطمینان از دقت و کیفیت داده1387؛ هومن

توسط نویسندگان مقاله مورد بررسی قرار گرفت و در صورت وجود اختالف نظر تا رسیدن به نتیجه منطقی 

  و نهایی بحث و تبادل نظر شد.

 های پژوهشابزار

 به منظور جمع آوری اطالعات از فرم کاربرگ فراتحلیل استفاده شد. این فرم دربرگیرنده اطالعات مربوط

عنوان پژوهش، نوع اثر، شناسی بود. اطالعاتی مانند های اولیه در دو بخش کتابشناسی و روشبه پژوهش

شناسی نویسنده، محل پژوهش، تاریخ اجرا یا انتشار و عنوان مجله در بخش کتابشناسی ثبت شد. بخش روش

اطالعات ابزار، نوع ابزار های نمونه، حجم نمونه، ی اطالعات مربوط به ویژگیکاربرگ نیز دربرگیرنده

ها های آماری مورد استفاده، فرضیهآوری اطالعات، پایایی و روایی ابزارها، نوع روش پژوهش و روشجمع

  داری بود.های پژوهش و سطوح معناهای پژوهش، مقادیر ضریب همبستگی مربوط به فرضیهیا سؤال

 اخالق در پژوهش

 ونه انسانی و حیوانی نداشته است.این مقاله از نوع فراتحلیل است و نم

 هایافته

. دهدمیانگین اندازه اثر کلی مطالعات را در مدل اثرهای ثابت و تصادفی در این فراتحلیل نشان می 1جدول 

در مدل اثرهای تصادفی برای رابطه  (rبر اساس ضریب همبستگی پیرسون ) مقدار اندازه اثر به دست آمده

( است P= 111/1 و Z=  461/13با مقادیر متناظر ، 385/1و کیفیت زناشویی  اریفداک استقبالیهای انگیزه

 و کیفیت زناشویی اجتنابی فداکاری های انگیزهباشد.  برای رابطه معنادار می P < 11/1در سطح که 

باشد. بر معنادار می P< 11/1در سطح ( است که P= 111/1 و Z =  -471/5)با مقادیر متناظر  -185/1

متوسط  r=  3/1بزرگ،  r > 5/1، مقدار rدر تفسیر اندازه اثر با استفاده از آماره  بندی کوهناس نظام رتبهاس

بنابراین اندازه اثر  ؛(1337مهر و همکاران، به نقل ازخجسته ،1363شود. )کوچک ارزیابی می r=  1/1و 

 اجتنابی فداکاری های انگیزهای رابطه مقداری متوسط و بر و کیفیت زناشویی فداکاری استقبالیهای انگیزه

 شود.مقداری کوچک تلقی می و کیفیت زناشویی
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 9I و Q نتایج حاصل از آزمون .9 جدول

 پراکندگی
دو )آزمون صفر 

 دامنه(
 %33اندازه اثر و فاصله اطمینان 

 مدل
مجذور 

I 
 Pمقدار 

درجه 

 آزادی
مقدار 

Q 
 حد باال Z نمره P مقدار

حد 

 پایین

اندازه 

 اثر

تعداد 

 مطالعات

002/38  2/220* 81 113/94  2/228** 439/83  408/2  938/2  910/2  81 
اثرهای 

 ثابت
های انگیزه

 فداکاری استقبالی

402/89 **2/228 - - - - وکیفیت زناشویی  494/2  994/2  913/2  81 
اثرهای 

 تصادفی

829/00  2/228** 81 131/44  **228/2 188/1- 849/2- 000/2- 810/2- 18  
اثرهای 

 ثابت
اجتنابی   هایانگیزه

وکیفیت  فداکاری

 81 -813/2 -043/2 -802/2 -418/3 228/2** - - - - زناشویی
اثرهای 

 تصادفی
 **P>2/28                                       * P>2/23  

های طه انگیزهپژوهش مربوط به راب 18 یبرا Q مقدار شاخص  شودمشاهده می 1همانگونه که در جدول 

 P <11/1دست آمد که در سطح به( 17)درجه آزادی=  873/34و کیفیت زناشویی  فداکاری استقبالی

های اولیه است. با توجه به دار است؛ و این نشانگر وجود ناهمگونی و عدم تجانس در اندازه اثر پژوهشمعنا

ورد استفاده قرار گرفته است. بر خالف نیز به منظور بررسی ناهمگونی م 2Iشاخص ، Qهای آزمون حساسیت

Q ،2I های مختلف مقایسه کنند. دهد که درجه ناهمگونی را در تجزیه و تحلیلبه پژوهشگران اجازه می

ناهمگونی پایین، متوسط و باال  عنوانبهترتیب باشد به %75و  %51، %25اگر برابر با  2I ریمقادطور کلی به

است که بیانگر ناهمگونی متوسط  261/51مقدار این شاخص برابر (. Higgins & et al, 2003شود )تعبیر می

  درصد از تغییرات کل مطالعات به دلیل ناهمگونی مطالعات است. 261/51است؛ در واقع 

و کیفیوت زناشوویی  اجتنوابیهوای پژوهش مربووط بوه رابطوه انگیزه 18 یبرا Q همچنین مقدار شاخص 

دار اسووت؛ و ایوون نشووانگر وجووود معنووا P < 11/1دسووت آموود کووه در سووطح هب( 17)درجووه آزادی= 858/44

اسوت کوه  113/62برابور  2Iهای اولیه اسوت. مقودار شواخص ناهمگونی و عدم تجانس در اندازه اثر پژوهش

داری ایوون دو آزمووون بووه معنووای وجووود پراکنوودگی و نوواهمگونی در بیووانگر نوواهمگونی متوسووط اسووت؛ معنووا

اجتنابی  و  استقبالیهای انگیزه میانی گر در رابطهمورد بررسی و وجود متغیرهای تعدیلی های اولیهپژوهش

های اثور، مودل اثرهوای تصوادفی با کیفیت زناشویی است. در نتیجه مدل نهایی برای ترکیب اندازه فداکاری

روش ترسویم ارائه شوده اسوت. بورای بررسوی سووگیری انتشوار از  1است که مقادیر مربوط به آن در جدول 

ایمن از خطای روزنتال استفاده شد. نمودار قیفی نموداری است که پراکندگی میانگین اثور  Nنمودار قیفی و 

دهد. در نمودار قیفی  اگر سوگیری انتشوار وجوود نداشوته های اولیه را حول محور میانگین نشان میپژوهش
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در ایون نموودار مقوادیر  (.orcoran, & Pillai, 2008Littell, Cباشد، انتظار این است که نموودار متقوارن باشود )

  شود.روی محور عمودی نمایش داده می هاآنهای اولیه روی محور افقی  و خطای معیار پژوهش اندازه اثر

 
در حوزه  شدهانجام: نمودار قیفی تورش انتشار بر اساس اثرهای تصادفی در پژوهش های 9تصویر 

 و کیفیت زناشویی فداکاری استقبالیرابطه انگیزه های 

 
در حوزه  شدهانجامهای : نمودار قیفی تورش انتشار بر اساس اثرهای تصادفی در پژوهش9تصویر 

 و کیفیت زناشویی اجتنابی فداکاری های ی انگیزهرابطه

نبود  در اطراف میانگین نشانگر هاآنها در باالی نمودار و تقارن تراکم پژوهش 2و  1 تصویربا توجه به 

با  اجتنابی فداکاری و  استقبالیهای ی انگیزههای انتخاب شده برای بررسی رابطهسوگیری انتشار در پژوهش

 کیفیت زناشویی بود. 
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 ایمن از خطا N: نتایج حاصل از محاسبات 9جدول 

 شاخص آماری

 ایمن از خطای روزنتال کالسیک Nمقادیر 

 Z مقدار

مطالعات 

 مشاهده شده

العات مط P مقدار

 مشاهده شده
 دامنه آلفا

Z  برای

 آلفا

تعداد مطالعات 

 مشاهده شده

تعداد مطالعات گمشده 

را به آلفا  Pکه مقدار 

 رساندمی

و کیفیت  فداکاری استقبالیهای انگیزه

 زناشویی
011/83 **228/2 232/2 0 333/8 81 8104 

و کیفیت  اجتنابی فداکاری های انگیزه

 زناشویی
110/1- **228/2 232/2 0 333/8 81 938 

 **
P>2/28                                                      * P>2/23  

های مربوط به رابطه ( برای پژوهش2)جدول  ایمن از خطای روزنتال نیز نشان داد Nنتایج آزمون 

های پژوهش دیگر به پژوهش 351و  1724با کیفیت زناشویی به ترتیب باید  اجتنابیو  استقبالیهای انگیزه

دار نشود. باال شود و اثر کلی از نظر آماری معنا 15/1دو دامنه بزرگتر از  Pمورد بررسی اضافه شود تا مقدار 

های داری برای رابطه انگیزههای مورد نیاز برای رسیدن اثر مشاهده شده به عدم معنابودن تعداد پژوهش

بنابراین  ؛دست آمده استویی بیانگر دقت و صحت اطالعات و نتایج بهو کیفیت زناش اجتنابیو  استقبالی

 کند. اندازه اثر کلی آن قابل اعتماد است و سوگیری انتشار هم نتایج را تهدید نمی

های که بیانگر ناهمگونی و پراکندگی در پژوهش 2Iو  Qهمچنین با توجه به نتایج حاصل از آزمون 

 هاآنای که ممکن است این ناهمگونی به دلیل اثر احتمالی کنندهی تعدیلمورد بررسی بود، نقش متغیرها

اندازه اثر در مدل تصادفی  3دست آمده در جدول رخ داده باشد، مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به

داخل  هایو برای پژوهش 327/1برابر  1255در خارج از ایران با اندازه نمونه  شدهانجامهای برای پژوهش

باشد. میزان اندازه دار میمعنا P < 11/1است که هر دو در سطح  451/1برابر با  1178کشور با اندازه نمونه 

برای  Qی در خارج از کشور است. آماره شدهانجامهای های داخل کشور بیشتر از پژوهشاثر در پژوهش

 ؛باشددار می( است که به لحاظ آماری معناP=114/1و  df=1)با مقادیر متناظر  437/8محل پژوهش برابر با 

 .کننده بر اندازه اثر مشاهده شده تأثیر داردعنوان متغیر تعدیلبنابراین متغیر محل پژوهش به

و کیفیت  فداکاری استقبالیهای های اثر ترکیبی مربوط به رابطه انگیزهنتایج اندازه :9جدول 

 گرزناشویی به تفکیک متغیرهای تعدیل

 گرلتعدی
تعداد 

 مطالعه

اندازه 

 نمونه

 پراکندگی آزمون صفر دو دامنه

 گروهی میان P Q مقدار Z نمره اندازه اثر تصادفی
درجه 

 آزادی
 Pمقدار 

  محل پژوهش

431/1 8 **224/2 
 228/2** 334/3 901/2 8033 82 خارج از کشور

 228/2** 808/89 438/2 8211 1 داخل کشور

 **
P>2/28                                                      * P>2/23  
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و کیفیت زناشویی در  اجتنابیهای اندازه اثر در مدل تصادفی برای رابطه انگیزه 4با توجه به جدول 

های داخل کشور و برای پژوهش -/237برابر  1255در خارج از ایران با اندازه نمونه  شدهانجامهای پژوهش

باشد. میزان اندازه اثر دار میمعنا P < 15/1است که هر دو در سطح  1-/121برابر با  1178با اندازه نمونه 

ی محل پژوهش )با برا Qی اما آماره ؛در خارج از کشور بیشتر از داخل کشور است شدهانجامهای پژوهش

دار نیست. این بیانگر همگونی و نبود ( به لحاظ آماری معناP=157/1و  df=1و  Q= 621/3 متناظرمقادیر 

در داخل و خارج از کشور است. در نتیجه محل پژوهش در  شدهانجامهای پژوهش میانتفاوت معنادار 

 .های اولیه نقشی نداردناهمگونی پژوهش

و کیفیت  اجتنابی فداکاری های های اثر ترکیبی مربوط به رابطه انگیزههنتایج انداز :9جدول 

 گرزناشویی به تفکیک متغیرهای تعدیل

 تعداد مطالعه گرتعدیل
اندازه 

 نمونه

 پراکندگی آزمون صفر دو دامنه

 Pمقدار  درجه آزادی گروهی میان P Q مقدار Z نمره اندازه اثر تصادفی

  محل پژوهش

 228/2** -049/3 -091/2 8033 82 خارج از کشور 312/2 8 008/9

 282/2* -314/0 -802/2 8211 1 داخل کشور

 **P>2/28                                                      * P>2/23  

 گیرینتیجهبحث و 

و کیفیت زناشویی برابر  فداکاری استقبالیهای انگیزه یمیزان اندازه اثر در مدل اثرهای تصادفی برای رابطه

( اندازه اثری متوسط Sprenkle & Piercy, 2005، به نقل از 1969بود که بر اساس شاخص کوهن ) 385/1با 

های کیفیت زناشویی یک رابطه مثبت، در با سازه فداکاری استقبالیهای به این ترتیب انگیزه شود.تفسیر می

اجتنابی  های ی انگیزهر ترکیبی در مدل اثرهای تصادفی برای رابطههمچنین اندازه اث سطح متوسط دارد.

های شود. ترکیب پژوهشبود که اندازه اثری کوچک تفسیر می -185/1و کیفیت زناشویی برابر با  فداکاری

(؛ 1331های پیشین از جمله پژوهش کاوند )مورد بررسی در فراتحلیل حاضر همسو با نتایج پژوهش

بر نقش مثبت  Figurres (2008); Impett & et al (2010); Impett & et al (2010) (؛ 1331ازی )سلطانزاده اهو

بر کیفیت زناشویی صحه گذاشت.  اجتنابی فداکاری های و نقش منفی انگیزه فداکاری استقبالیهای انگیزه

ی مون رابطهصورت فراتحلیل پیرابا توجه به جستجوی پژوهشگران این پژوهش، تاکنون پژوهشی به

ی نتایج با کیفیت زناشویی انجام نشده بود، بنابراین امکان مقایسه اجتنابی فداکاری و  استقبالیهای انگیزه

و  فداکاری استقبالیهای ی مثبت انگیزهاین فراتحلیل با پژوهشی از نوع خودش برای تبیین چرایی رابطه

های بنابراین برای تبیین یافته ؛یت زناشویی وجود نداشتبا کیف اجتنابی فداکاری های ی منفی انگیزهرابطه

در این زمینه  شدهانجامهای منفرد مربوط به این سؤال پژوهش به ادبیات نظری و تجربی حاصل از پژوهش
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 استقبالیبرای دستیابی به اهداف  فداکاریدهد افراد هنگام های اولیه نشان میبیشتر پژوهش شود.استناد می

 کنندالقه و عشق به همسر، احساس رضایت و خشنودی( کیفیت زناشویی خود را بهتر ارزیابی میهمانند ع)

(Impett & et al, 2005; Impett & et al, 2010; Impett & et al, 2010; Impett & et al, 2014 ،برخالف آن .)

ور دوری از نتایج منفی انجام هایی که به منظفداکاریکنند، عنوان می Impett & et al (2005)همانگونه که 

، شادی و آسودگی خاطر کمتری در پی دارند و عالوه بر آن اجتنابیبا انگیزه  فداکاریشوند، یعنی می

موجب کاهش رضایت از زندگی، کاهش رضایت از رابطه و به احتمال بیشتر افزایش اثرات منفی و 

ی ی نوع رابطهکنندهن یکی از عوامل تبیینشود. اصالت یا احساس واقعی بودناسازگاری در رابطه می

برای همسر احساس  فداکاری، افراد هنگام استقبالیبا کیفیت زناشویی است. در شرایط  فداکاریهای انگیزه

داشته و خوشبختی ارتباطی بیشتری  فداکاریاحساس بهتری نسبت به  هاآناصالت بیشتری دارند در نتیجه 

از  اجتنابکنند و گذشتن از منافع خود برای افراد احساس عدم اصالت می اجتنابیاما در شرایط  ؛تجربه کنند

به   19901Roloff & Cloven & Harter, 2002;   Neff ,; (دانندپیامدهای منفی را خیانت به نیازهای خودشان می

ه عواطف منفی و موجب تجرب اجتنابی فداکاری های بنابراین انگیزه ؛( Impett, Le & et al, 2013 ازنقل 

(. عالوه بر این رابطه منفی به Impett & et al, 2012; Kogan & et al, 2010شود )مانع از ایجاد صمیمیت می

 استقبالیهای و رابطه مثبت به دست آمده برای انگیزه اجتنابی فداکاری های دست آمده برای انگیزه

قابل تبیین است. افراد  فداکاریبه شده هنگام تا حدودی توسط نوع عواطف )مثبت و منفی( تجر فداکاری

پوشی کردن از منافع خود هنگام چشم اجتنابیهای در مقایسه با افراد دارای انگیزه استقبالیهای دارای انگیزه

شود منتهی می هاآنکنند و این موضوع به افزایش کیفیت زناشویی تری تجربه میبرای همسر، عواطف مثبت

(Impett & et al, 2010; Impett & et al, 2014 .) 

 میانگر محل پژوهش، مشخص شد مقدار اندازه اثر در پژوهش حاضر با بررسی نقش متغیر تعدیل

( بیشتر از 451/1های صورت گرفته در ایران )و کیفیت زناشویی در پژوهش فداکاری استقبالیهای انگیزه

های ی انگیزهتوان اینگونه گفت که بیشتر بودن رابطهمی ( است. برای تبیین این یافته327/1کشورهای دیگر )

های فرهنگی اجتماعی غالب در و کیفیت زناشویی در داخل کشور احتماال ناشی از ارزش فداکاری استقبالی

( در یک 1337و همکاران ) خجسته مهرهای دینی باشد. در آموزه فداکاریایران و اهمیت و ارزشمندی 

و کیفیت زناشویی در جامعه ایرانی به مراتب بیشتر  فداکاری میانان دادند رابطه مثبت پژوهش فراتحلیل نش

های خاطر انگیزهمذهبی و به -بنابراین ممکن است افراد با تأسی از الگوهای دینی ؛از جوامع دیگر است

این موضوع  و ؛کنند فداکاریهمچون رضایت خداوند، کسب ثواب اخروی و رفتن به بهشت و ...  استقبالی

                                                                                                                     
1. Roloff, M. E., & Cloven 
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تری تجربه ایجاد کرده و در نتیجه کیفیت زناشویی مثبت هاآنتری در رضایت خاطر بیشتر و عواطف مثبت

 کنند. 

و  اجتنابی فداکاری های انگیزه میانگر محل پژوهش، مقدار اندازه اثر رابطه در بررسی نقش متغیر تعدیل

عناداری نداشت به عبارت دیگر از لحاظ میزان تفاوت مهای داخلی و خارجی کیفیت زناشویی در پژوهش

های داخلی و خارجی و کیفیت زناشویی در پژوهش اجتنابی فداکاری های انگیزه میاناندازه اثر رابطه منفی 

باشد و این رابطه وابسته به فرهنگ این دو متغیر همواره منفی می میانتفاوت معناداری وجود ندارد و رابطه 

توان های داخلی و خارجی را میالی برای معنادار نشدن تفاوت میزان اندازه اثر در پژوهشنیست. تبیین احتم

جستجو نمود که سبب  اجتنابیبا اهداف  فداکاریدر تجربه عدم اصالت و عواطف منفی توسط افراد هنگام 

 Roloff & Cloven, 1990;  & Harter, 2002;   Neff)شود افراد کیفیت زناشویی خود را منفی ارزیابی کنند می

(. همچنین مطابق آنچه  Impett, Le & et al, 2013; Impett & et al, 2012; Kogan & et al, 2010 ازبه نقل 

Impett, Le & et al (2013) های فردی در سطوح وابستگی متقابل تفاوت در پژوهش خود مشخص ساختند

 Impett, Leاست؛ در واقع به اعتقاد  اجتنابیهای انگیزه با فداکاریفردی  میانکننده پیامدهای فردی و تعیین

& et al سبب احساس عدم  2در مقایسه با خود توصیفی وابسته به دیگران 1خودتوصیفی مستقل از دیگران

که این فقدان اصالت به نوبه خود از بهزیستی و کیفیت شود می اجتنابیبا اهداف  فداکاریهنگام اصالت 

از نظر  های اولیه حاضر در این فراتحلیل نیزهای پژوهشبنابراین ممکن است آزمودنی ؛کاهدرابطه افراد می

پیامدهای منفی تجربه کرده باشند.  اجتنابیهای با انگیزه فداکاریسطوح وابستگی متقابل پایین باشند و بر اثر 

بررسی بیشتری قرار گیرد تا فرهنگی آتی نقش وابستگی متقابل مورد  میانهای البته نیاز است در پژوهش

و کیفیت زناشویی  اجتنابی فداکاری های کننده رابطه انگیزهتواند تعدیلمشخص شود که آیا این متغیر می

   باشد یا خیر؟

 و پیشنهادها هامحدودیت

توان به عدم گزارش ضرایب همبستگی در هایی که این پژوهش با آن مواجه بود میاز جمله محدودیت

از فراتحلیل و از دست رفتن نتایج حاصل از  هاآنهای اولیه اشاره کرد که سبب کنار گذاشتن وهشبرخی پژ

های علمی، پژوهشگران را ترغیب کنند تا شود ویراستاران و سردبیران مجلهبنابراین پیشنهاد می ؛شد هاآن

پژوهش خود ارائه دهند. بیشتر  ویژه مقادیر اندازه اثر مربوط بهگزارش جامع و کاملی از جزئیات آماری به

های خودگزارشی استفاده کرده بودند و با توجه به های اولیه حاضر در این فراتحلیل از سنجهپژوهش

                                                                                                                     
1. independent self-construal 

2. interdependent self-construal 
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های منفرد آتی روابط این متغیرها با سایر شود در پژوهشهای این ابزارها در سنجش پیشنهاد میمحدودیت

های متعدد پیرامون رابطه شود انجام پژوهشپیشنهاد میها نیز مورد بررسی قرار گیرد. همچنین روش

و کیفیت زناشویی در جوامع مختلف مورد استقبال قرار گیرد تا با در کنار هم قرار دادن  فداکاریهای انگیزه

تری از واقعیت جامعه به دست آورد. همچنین نتایج های بیشتری از یک جامعه، بتوان برآورد دقیقنمونه

و کیفیت زناشویی متأثر از بافت  فداکاری استقبالیهای فراتحلیل نشان داد رابطه انگیزه حاصل از این

فرهنگی، این رابطه بیشتر  میانشود در مطالعات بنابراین پیشنهاد می ؛فرهنگی اجتماعی پژوهش است

با  ریفداکاآزمایش و مطالعه شود. همچنین مشاوران و درمانگران حوزه ازدواج و خانواده، به نقش 

 کنند. تأکیددر بهبود کیفیت روابط زوجین  استقبالیهای انگیزه

 تعارض منافع

در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی  نامه کارشناسی ارشد نویسنده دوم مقالهاین مقاله برگرفته از پایان

 گونه تعارض منافعی برای این پژوهش وجود ندارد.دانشگاه شهید چمران اهواز است و هیچ

 منابع 

های های استقبالی، انگیزهبینی رضایت زناشویی مردان و زنان بر اساس متغیرهای انگیزهپیش(. 1337آلبوغبیش، ت )

. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اجتنابی فداکاری و رفتارهای فداکارانه

 .علوم تربیتی و روانشناسی

 میانی ای ادراک رفتارهای فداکارانه همسر، در رابطه(. نقش واسطه1333نیا، خ )، م و شیرالی، ر؛ کراچیانخجسته مهر

-3(، 2) 1 دو فصلنامه روانشناسی خانوادههای دلبستگی و کیفیت زناشویی. سبک

14[.fa.html-58-1-http://ijfp.ir/article] 
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