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تواند این تاثیر می. تواند تاثیر مهمی بر کیفیت زناشویی افراد داشته باشدهاي دلبستگی میدهند که سبکیهاي متعدد نشان مپژوهش:چکیده
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثرات مستقیم و غیرمستقیم .صورت مستقیم و غیرمستقیم و در تعامل با سایر متغیرهاي روانشناختی باشدبه

زن متاهل از دانشجویان 130به این منظور تعداد . تارهاي فداکارانه بر کیفیت زناشویی انجام شدهاي دلبستگی از طریق ادراك رفسبک
ادراك مقیاس ، )ECR-R(نظر شده تجارب در روابط نزدیک دانشگاه شهید چمران اهواز در پژوهش شرکت کردند و به پرسشنامه تجدید

هاي برازندگی مدل ارزیابی شده در نمونه پژوهش از شاخص. پاسخ دادند)MMQ(ناشویی زکیفیتمقیاسو (PSM)رفتارهاي فداکارانه 
معادالت ساختاري نشان داد که دلبستگی اضطرابی از طریق رفتارهاي فداکارانه همسر اثر مستقیم و مدلنتایج . قابل قبولی برخوردار بود

بر کیفیت زناشویی تاثیر ندارد و تاثیر آن از طریق ادراك اما دلبستگی اجتنابی به صورت مستقیمغیرمستقیم بر کیفیت زناشویی دارد،
یک رابطه خطی ساده نیست هاي دلبستگی و کیفیت زناشوییسبکهاي پژوهش حاضر نشان داد رابطه بین یافته. فداکارانه استرفتارهاي

رسد که درمانگران پژوهش حاضر، ضروري به نظر میهايبراساس یافته. اي داردبلکه ادراك رفتارهاي فداکارانه همسر در این میان نقش واسطه
هاي دلبستگی افراد بر ادراك رفتارهاي فداکارانه همسران دارد توجه داشته در فرایند بهبودبخشی به روابط زوجین، به تاثیر مهمی که سیستم

. باشند
شوییاجتنابی، کیفیت زنارفتار فداکارانه همسر، دلبستگی اضطرابی و:هاي کلیديواژه

Abstract: Studies show that attachment styles can have a significant impact on the couple’s marital quality. This
impact can be direct or indirect and can be in interaction with other significant psychological variables including the
spouse’s perception of sacrificing behaviors. This study aimed to investigate the direct and indirect effects of
attachment styles on women’s marital quality through spouse’s perception of sacrificing behaviors as a mediator. 130
married female students of Shahid Chamran University of Ahvaz participated and completed the Experiences in
Close Relationships- Revised (ECR-R) Questionnaire, the Perception of Sacrificing Behaviors Measure (PDM), and
the Measure of Marital Quality (MMQ). The tested model in the sample had a good fit. Results of the structural
equation showed that style had direct and indirect effects on marital quality, through spouse’s perception of
sacrificing behaviors, though avoidance attachment style had a negative indirect effect on marital quality through
sacrificing behaviors. Findings of the present study showed that the relationship between attachment styles and
marital quality was not a simple linear one but spouse’s perception of sacrificing behaviors could play a mediating
role in this relationship. Findings of the present study suggest that the impact of attachment styles on spouse’s
perception of sacrificing behaviors should be taken into account by therapists when working on family relationships
enhancement.
Keywords: spouse's perception sacrificing behavior, anxiety and avoidance attachment, marital quality
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مقدمه
بعدي است که در چندمفهومی1کیفیت زناشویی

هاي اخیر توجه زیادي را به خود جلب کرده سالهايپژوهش
، 2سازگاريمانندگوناگون روابط زوجیناست و شامل ابعاد

ت باال از ابراز رضای. است6و تعهد5، انسجام4، شادي3رضایت
هاي مثبت به همسر و سطوح پایین رابطه، داشتن نگرش

دهنده کیفیت زناشویی و رفتارهاي منفی نشان7خصومت
؛ 2014،گینبلز، اسالتچر، ترامبلو و مکرا(مطلوب است 

ها پژوهش. )2004آیلز، به نقل از ؛1994، 8الرسون و هولمن
. ثرندموعوامل مختلفی بر کیفیت زناشویی اند نشان داده

که نفوذي استرویکردهاي نظري بااز 9دلبستگینظریه
هاي مختلف نشان آن با کیفیت زناشویی در پژوهشرابطه

که بر پایه،مدل دلبستگی در بزرگساالن. داده شده است
دلبستگی میان کودك و مادر ي نظریههانامفاهیم و بنی

فرد اولیهطاست که تعامالت و رواببر این باور،استوار است
خود، دیگران و از او، بر الگوهاي ذهنی زندگیشبا افراد مهم 

این الگوهاي ذهنی نیز به . گذاردثیر میرابطه با دیگران تا
هاي فرد در تعامالت خود بر افکار، احساسات و کنشنوبه

دلبستگی بزرگساالن ). 2008الك، (گذارد بعدي او اثر می
یعنی نگرانی از ترك 10یشامل دو بعد دلبستگی اضطراب

یعنی احساس ناراحتی از 11شدن و دلبستگی اجتنابی
به نقل از ؛1998، 12برنان، کالرك، و شیور(استنزدیکی

تلفیق این دو بعد به ایجاد مدلی ).2012متینگلی و کالرك، 
؛1990(13لومیوارتوچهارگانه مشابه مدل مطرح شده توسط ب

افرادي که . انجامدمی) 2012به نقل از متینگلی و کالرك، 
از هم در دلبستگی اضطرابی و هم در دلبستگی اجتنابی 

14برخوردار هستند، داراي دلبستگی ایمنسطح پایینی 

1. marital quality
2. adjustment
3. satisfaction
4. happiness
5. solidarity
6. commitment
7. hostility
8. Larson, J. H., & Holman, T. B.
9. attachment theory
10. ambivalent attachment
11. avoidant attachment
12. Brennan, K. A., Clark, C. L., & Shaver, P. R.
13. Bartholomew, K.
14. secure attachment

نسبت به این گونه افراد هم نسبت به خود و هم . هستند
دارند و در روابط صمیمانه و هاي مثبتی دیدگاهدیگران 

افرادي دستهآن.کنندوابستگی متقابل احساس راحتی می
و از هستندکه سطح باالیی از دلبستگی اضطرابی را دارا 

میزان اندکی دلبستگی اجتنابی برخوردارند دچار دلبستگی 
در مورد دلبستگی هاي مهمپژوهش.هستند15پریشان

دهد که افراد داراي دلبستگی ایمن یعنی بزرگساالن نشان می
باالترین ،کمدلبستگی اضطرابی کم و دلبستگی اجتنابی 

کنند و سطح رضایت از رابطه، تعهد و اعتماد را تجربه می
داراي سطح پایینی از کشمکش و حسادت در رابطه هستند 

، 1998، 17؛ فینی، نالر و روبرت2003، 16فینی و کالینز(
).2012به نقل از متینگلی و کالرك، ؛2000

، دداریکی دیگر از متغیرهایی که بر کیفیت زناشویی تاثیر
بر اساس . در بین همسران است18نوع رفتارهاي فداکارانه

فداکاري در واقع، میل به ) 1997(و همکارانتعریف ونالنگ
تاري است که فرد خواهان آن پوشی از فعالیت و رفچشم
. خوشایند شخص نیستدست زدن به کارهایی کهیا است،

ي رهادهد رضایت زناشویی همراه با رفتاها نشان میپژوهش
، مانک(رابطه مثبت دارد فداکارانه با سالمت و تداوم ازدواج 

ها نشان پژوهشاز طرفی ). 2014،ونوم، اکالسکی و فینچام
افراد براي فداکاري متفاوت است و اینانگیزهدهدمی

ایمپت، (همبستگی دارد 19ها با پیامدهاي ارتباطیانگیزه
رسیدن به هت جهایی که در فداکاري).2005پپلو،وبلاگ

یعنی فداکاري با انگیزه،شوندنتیجه مثبت انجام می
شادي و آسودگی خاطر بیشتري را در پی دارند ،20استقبالی

طور و همین) 2011به نقل از هال، ؛ 2002، 21ف و هارترن(
رضایت از زندگی، رضایت و لذت از رابطه، و کاهش موجب

). 2005ن، ایمپت و همکارا(شودناسازگاري در رابطه می
منظور دوري از نتایج منفی هایی که بهبرخالف آن، فداکاري

شادي و ،22اجتنابیشوند، یعنی فداکاري با انگیزهیانجام م
آسودگی خاطر کمتري در پی دارند و عالوه بر آن موجب 
کاهش رضایت از زندگی، رضایت و لذت از رابطه و به احتمال 

15. preoccupied attachment
16. Feeney, B. C., & Collins, N. L.
17. Noller, P., & Roberts, N.
18. sacrificial behavior
19. relationship outcomes
20. approach motives for sacrificing
21. Neff, K. D., & Harter, S.
22. avoidance motives for sacrificing
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شود ري در رابطه میبیشتر افزایش اثرات منفی و ناسازگا
).2005ایمپت و همکاران، (

له آن است که چرا افراد برانگیز این مساموضوع چالش
یکی از احتماالت . هاي متفاوتی دارندبراي فداکاري انگیزه
هاي افراد براي فداکاري ممکن است تا این است که انگیزه

حدودي متاثر از تجربیات عاطفی اوایل دوران کودکی افراد 
از راآنهاهاي ذهنی که متعاقب آن رشد بازنماییشدبا

. داشتپی خواهددرچگونگی تعامل در روابط عاشقانه،
کند که تجربیات ابتدایی گونه فرض میدلبستگی ایننظریه

تدریج الگوهایی شود افراد بهزندگی با اولین مراقبان باعث می
دلبستگی کنند که در دیدگاه1سازياز خود و دیگران درون

؛ به 3،1977بالبی(گویندمی2کاريهاي درونمدلآنهابه 
به کمک ).1999فینی، ؛ 2012نقل از متینگلی و کالرك، 

و رفتارها را درك و تفسیر تواند وقایعها فرد میمدلاین 
پیامدهاي ارتباطیبر هاي دلبستگیکه سبکجااز آن.کند

؛4،1990؛ کالینز و رید2003فینی و کالینز، (اثرگذار هستند 
، بنابراین سبک )2012به نقل از متینگلی و کالرك، 

درك افراد از رابطه فداکاري تاثیر برطور بالقوه، دلبستگی به
افراد داراي سطح باال در دلبستگی اجتنابی، .گذاردمی

اضطرابی و یا هر دو، در مقایسه با افراد ایمن برداشت 
شان گزارش یکرفتارهاي شرنه بیشتري را ازارناسازگا

به). 2004سومر و کوزارلی، ؛ 2012راپل و کارن، (دهند می
همین ترتیب، افراد داراي سطوح باال در دلبستگی اضطرابی و 

و از شرکاي خود رندیا اجتنابی رضایت ارتباطی کمتري دا
؛ به 2004کالینز و فینی، (کنند حمایت کمتري دریافت می

).2009میکولینسر و شیور، ؛ 2012کارن، نقل از راپل و 
ها، پژوهش خود به ارزیابی انگیزهدر) 2008(فیگرس 

رفتارها و پیامدهاي فداکاري پرداخت و به این نتیجه رسید 
بر کیفیت فداکاريکه هر دو انگیزه اجتنابی و استقبالی

چنین نشان داد که میزان نتایج هم. گذارندثیرازناشویی ت
و آنهاتواند کیفیت زناشویی کاري شوهران میفراوانی فدا
راپل و کارن .را به طور قوي پیش بینی کندهمسرانشان

که میزان فداکاري کردند مشخص در پژوهش خود ) 2012(
هر وکمتر همسر با رضایت زناشویی همبستگی منفی دارد

1. assimilation
2. internal working models (IWM)
3. Bowlby, J.
4. Read, S. J.

باشد رضایت کمترچه میزان فداکاري شخص و همسرش 
هاي این پژوهش نشان چنین یافتههم. زناشویی کمتر است

داد که تعداد فداکاري روزانه رابطه مثبتی با رضایت زناشویی 
تحت زناشویی ن فداکاري زناشویی و رضایترابطه میاودارد

در )2010(ایمپت و گوردون . هاي دلبستگی استثیر سبکتا
لبستگی اضطرابی با فراوانی پژوهش خود نشان دادند که د

و تمایل بیشتر به فداکاري با،ذشتگیازخودگبیشتر
و ،هاي استقبالی به خصوص اهداف متمرکز بر خودانگیزه

متمرکز بر خود و (تمایل کمتر به فداکاري با انگیزه اجتنابی 
دلبستگی اجتنابی با از طرفی . همراه بود) شریک زندگی
و تمایل کمتر به فداکاري با ،از خودگذشتگیفراوانی کمتر

،هاي استقبالی به ویژه اهداف متمرکز بر شریک زندگیهانگیز
متمرکز بر خود (و تمایل بیشتر به فداکاري با انگیزه اجتنابی 

. . و شریک زندگی همراه بود
هاي ، بیانگر رابطه سبکسوادبیات پژوهشی از یک

و ادراك ) 1384صیادپور،؛1384مهر،خجسته(دلبستگی 
؛ ونالنگ و 2006،ی و همکاراناستنل(رفتارهاي فداکارانه 

از سوي دیگر با ؛با کیفیت زناشویی است) 1997، همکاران
توجه به پیشنهاد برخی از پژوهشگران مبنی بر احتمال وجود 

ادراك رفتارهاي فداکارانه در رابطه بین ايواسطهنقش 
ایمپت و گوردون،(کیفیت زناشویی هاي دلبستگی و سبک
ال اصلی پژوهش حاضر وس، )2012؛ راپل و کارن ، 2010

هاي دلبستگی اضطرابی و اجتنابی این است که آیا سبک
که گذارند یا اینثیر میاطور مستقیم بر کیفیت زناشویی تبه

هاي ناایمن اضطرابی و اجتنابی به طور غیرمستقیم و از سبک
ه ب؟ ندثیر داراطریق رفتارهاي فداکارانه بر کیفیت زناشویی ت

مفهومیمدلژوهش حاضر با هدف ارزیابی پاین صورت
به عبارت دیگر، . انجام شدبا استفاده از تحلیل مسیر 1شکل 

پیشنهادي مدلکه آیا بودله اصلی در این پژوهش اینمسا
نابی و مربوط به اثرمستقیم و غیرمستقیم دلبستگی اجت

از برازش مناسب برخوردار اضطرابی بر کیفیت زناشویی
؟است
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ادراك رفتارهاي واسطه هاي دلبستگی اجتنابی و اضطرابی بر کیفیت زناشویی با مدل پیشنهادي اثر مستقیم و غیرمستقیم سبک. 1شکل 
فداکارانه همسر

روش
جامعه آماري، نمونه و روش اجراي پژوهش

کلیه دانشجویان زن شامل آماري این پژوهشجامعه
ان اهواز در دانشگاه شهید چمرهايساکن خوابگاهمتاهل

گیري در این روش نمونه. بود1391-92سال تحصیلی 
با صورت کهینابه؛ بودصورت نمونه در دسترس پژوهش، به

دانشجوي زن متاهل150،هاي دانشجوییمراجعه به خوابگاه
عنوان نمونه انتخاب بهبودندداوطلب شرکت در پژوهش که

شدن داوطلبان بعد از تشریح اهداف پژوهش و آماده. شدند
مقیاس ادراك ، پژوهشهايپرسشنامهگویی به براي پاسخ

نظر شده پرسشنامه تجدید ، )PSM(1رفتارهاي فداکارانه
کیفیت پرسشنامهو )ECR(2در روابط نزدیکتجارب 
20تعداد . گرفتقرارآنهادر اختیار )PMQ(3زناشویی

هاي لیلاز تحها آزمودنی به دلیل پاسخ ناقص به پرسشنامه
ین ترتیب نمونه پژوهش به اه و بآماري کنار گذاشته شدند

55/26کنندگانشرکتمیانگین سنی . نفر تقلیل یافت130
درصد 3/32چنین بود، هم55/4انحراف استانداردباسال 

1. Perception of Sacrificing Behaviors Measure
(PSM)
2. Experiences In Close Relationships Questionnaire
(ECR)
3. Measure of Marital Quality (PMQ)

دانشجوي درصد 3/52، کارشناسیگروه نمونه دانشجوي 
. بودنددکتري درصد دانشجوي دوره 4/15و کارشناسی ارشد

با انحراف سال3کنندگان میانگین مدت ازدواج شرکت
سال و حداکثر مدت 1حداقل مدت ازدواج، 65/4استاندارد 

.بودسال 28آن 

ابزار سنجش
پرسشنامه .)MMQ(کیفیت زناشوییپرسشنامه

مهر، خجستهبه نقل از ؛2004، 4پري (کیفیت زناشویی 
سوالی است که در 8یک مقیاس ) 1391و رجبی، فرامرزي
اي لیکرت، کیفیت زناشویی زوجین را در پنج درجه6مقیاس 

، میزان سپري کردن زمان با 5زمینه خشنودي در ارتباط
و فراوانی 8بینی جدایی، پیش7، مدیریت تضاد6یکدیگر
ها این پرسشنامه10پایایی) 2004(پري . سنجدمی9اختالف

و گزارش کرد1161/0را با استفاده از روش همسانی درونی
در پژوهش خود پایایی آن را ) 1391(و همکارانمهرخجسته

4. Perry, B. J.
5. satisfaction in relation
6. the amount of time spent together
7. conflict management
8. prediction of separation
9. conflict frequency
10. reliability
11. internal consistency
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آن را در سطح 1و روایی سازه85/0به روش آلفاي کرونباخ 
001/0p پایایی حاضردر پژوهش. ندنمودگزارش 86/0،>

به ترتیب 2تنصیفاین پرسشنامه با روش آلفاي کرونباخ و
را نشان مناسبیپایایی دست آمد که ضرایببه76/0و 74/0
. دهدمی

مقیاس .)PSM(مقیاس ادراك رفتارهاي فداکارانه
یک ) 2008هارپر و فیگرس ، (ادراك رفتارهاي فداکارانه 

ادراك فرد از سوالی است که دربرگیرنده50مقیاس 
در پژوهش حاضر . ترفتارهاي فداکارانه خود و همسرش اس

اي فداکارانه همسرهادراك رفتارسوال دوم، یعنی 25از 
پنجدر مقیاس ي این پرسشنامههاپرسش. استفاده شد

ادراك رفتارهاي )همیشه(5تا ) گزهر(1از اي لیکرتدرجه
براي مثال از آزمودنی سوال . دنسنجفداکارانه همسر را می

شود که آیا در صورت عدم تمایل به انجام کاري که می
دهد یا را انجام میهمسرش خواهان انجام آن است، آن کار

. داللت بر فداکاري بیشتر دارددر این آزموننمره باال. خیر
در بررسی خود پایایی این مقیاس را با ) 2008(فیگرس 

81/0زنان و براي 84/0روش آلفاي کرونباخ براي شوهران 
هم در پژوهش خود ) 1391(زاده سلطان. گزارش کرده است

فداکارانه همسر را در زنان ضریب پایایی ادراك رفتارهاي 
در پژوهش حاضر ضریب پایایی این . گزارش داد92/0

92/0سازي به ترتیب مقیاس با روش آلفاي کرونباخ و دونیمه
دست آمد که ضرایب پایایی مطلوبی را نشانبه86/0و 
. دهدمی

در روابط نزدیکتجارب نظر شدهپرسشنامه تجدید
.(ECR-R)شده تجارب در روابط نظرنسخه تجدید

که جدیدترین مقیاس دلبستگی بزرگساالن است نزدیک
نسخه ه است وساخته شد) 2000(توسط فرالی، والر و برنان 

نان، بر(تجارب در روابط نزدیک پرسشنامه شده تجدیدنظر
پرسشنامه تجارب در روابط .است) 1998کالرك و شیور، 

در روابط نزدیکنظر شده تجاربنزدیک و پرسشنامه تجدید
شود دو بعد نهفته یعنی اضطراب و اجتناب که تصور میهر 

گیرند، ولی زیربناي ساختار دلبستگی است را اندازه می
اطالعات تجارب در روابط نزدیک نظر شده پرسشنامه تجدید 

فرالی و همکاران، (تر است کند و دقیقبیشتري فراهم می

1. construct validity
2. split -half

تجارب نظر شدهتجدید پرسشنامه در این پژوهش از). 2000
یاس اضطرابی اي که داراي دو مقماده36در روابط نزدیک

بعد . است استفاده شد) ماده18(و اجتنابی) ماده18(
اضطرابی این پرسشنامه میزان ایمنی و ناایمنی فرد از حضور 

اغلب نگران این هستم که همسرم (و پاسخگویی همسر
راحت(ی میزان ایمنی و بعد اجتناب) نخواهد با من بماند

شدن به همسر را اندازه و ناایمنی فرد از نزدیک ) بودن
شود آشفته وقتی همسرم خیلی به من نزدیک می(گیرد می
یک گذاري این پرسشنامه به صورت لیکرت درنمره).شوممی

)موافقکامال( 7تا ) کامال مخالف(1اي از درجه7مقیاس 
هاي دلبستگی اضطرابی و هدست آوردن نمربراي به.است

18هاي فرد در هر دلبستگی بر عدد اجتنابی جمع نمره
نمرات . شودهاي هر مقیاس تقسیم میتعداد سوالیعنی 

در . دهنده سطح بیشتر اضطراب و اجتناب استباالتر نشان
این پرسشنامه در3پایایی بازآزمایی) 2005(پژوهش فرالی 

و با روش آلفاي 70/0ز اي بیشتر اهفته8طول یک دوره 
هاي براي مقیاس4هاي تئوري پاسخمبتنی بر تکنیک
گزارش شده است90/0بی باالتر از اضطرابی و اجتنا

) 1388(مهر خجسته). 1391، ، کوچکی و رجبیمهرخجسته(
در سشنامه را با روش آلفاي کرونباخ ضرایب پایایی این پر

86/0تا 83/0ن دانشجویان دانشگاه چمران براي دختران بی
مهر خجسته. محاسبه کرد87/0تا 82/0و براي پسران بین 

این پرسشنامه را 5روایی همزماندر پژوهشی دیگر) 1384(
با استفاده از همبسته نمودن با قسمت دوم مقیاس سه 

یعنی بخش اضطرابی و ) 1990(6زن و شیورااي همقوله
پایایی ،در پژوهش حاضر.گزارش کرددارااجتنابی معن

آلفاي کرونباخ و تنصیف مقیاس دلبستگی اجتنابی به روش
و براي مقیاس دلبستگی اضطرابی 79/0و 78/0به ترتیب، 

دست آمد که ضرایب پایایی مطلوبی را نشان به74/0و 80/0
.دهدمی

هایافته
نمرات استاندارد میانگین و انحراف1جدول 

ادراك رفتارهاي ي متغیرهاپژوهش را در کنندگانشرکت

3. test-retest reliability
4. Item Response Theory (IRT)
5. concurrent validity
6. Hazan & Shaver three-category measure
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.دهدکیفیت زناشویی نشان میاجتنابی و ، دلبستگیفداکارانه همسر، دلبستگی اضطرابی

1جدول 
ادراك رفتارهاي فداکارانه همسر، دلبستگی اضطرابی، دلبستگی اجتنابی کنندگان در متغیرهايمیانگین و انحراف استاندارد نمرات شرکت

و کیفیت زناشویی
حداکثر نمرهاقل نمرهحدMSDمتغیر

81/9833/143126ادراك رفتارهاي فداکارانه همسر
60/3735/11883دلبستگی اجتنابی

03/5356/124109دلبستگی اضطرابی
56/3615/11942کیفیت زناشویی

بین و ضرایب همبستگی بین متغیرهاي پیش2جدول 
ضرایب کلیه2ل بر اساس نتایج جدو. دهدمالك را نشان می

دست آمده بین متغیرهاي پژوهش در سطحهمبستگی به
01/0<pدار هستندمعنا .

2جدول 
ادراك رفتارهاي فداکارانه همسر، دلبستگی اضطرابی، دلبستگی اجتنابی و کیفیت زناشوییمتغیرهايضرایب همبستگی بین 

1234متغیر
1ادراك رفتارهاي فداکارانه همسر-1
1-47/0*دلبستگی اجتنابی-2
55/01*-43/0*دلبستگی اضطرابی-3
1-44/0*-34/0*43/0*کیفیت زناشویی-4

01/0*p <

پیش از بررسی ضرایب مسیر، برازندگی مدل اصلی بررسی 
ها، براي تعیین کفایت برازندگی مدل پیشنهادي با داده. شد

مجذور کاي )1؛ فاده شدهاي برازندگی استترکیبی از شاخص
)2χ ( 050/0و ارزشp به )  2χ(نسبت مجذور کاي )2،>

شاخص )4، (GFI)شاخص نیکویی برازش)3درجه آزادي، 
شاخص برازندگی )5، (AGFI)نیکویی برازش تعدیل یافته 

)7، (IFI)شاخص برازندگی افزایشی )6، (CFI)اي مقایسه
، (NFI)رازندگی بونت یا شاخص نرم شده ب- شاخص بنتلر

ریشه خطاي تقریب ) 9و (TLI)سلوی-کروشاخص ت) 8
ها نتایج تحلیل3در جدول . (PMSEA)میانگین مجذورات

روي مدل پیشنهادي و ه هاي برازندگی محاسبه شدو شاخص
هاي شاخص. توان مشاهده کردمیرا در نمونه پژوهش نهایی

ادي برابر ویژه نسبت مجذور کاي به درجه آزبرازندگی به
، شاخص نیکویی برازش)5تا 2مالك (25/2

)93/0 =(GFI شاخص برازش انطباقی ،)90/0 =(AGFI ،
، شاخص برازندگی CFI)= 92/0(اي شاخص برازش مقایسه

لویس -، شاخص برازندگی توکرIFI)= 92/0(افزایشی 
)87/0=(TLI و جذر میانگین مجذورات خطاي تقریب ،
)09/0 =(RMSEA حاکی از برازندگی قابل قبول مدل

. دندار

3جدول 
پژوهشهاي برازندگی مدل پیشنهادي و اصالح شده در نمونهشاخص
2χdfχ2/dfGFIAGFIIFITLINFICFIRMSEAبرازندگیشاخص

40/381725/293/090/092/087/087/092/009/0مدل پیشنهادي
95/381816/293/090/092/088/087/092/009/0مدل اصالح شده
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نهایی پژوهش را به همراه ضرایب استاندارد مدل2شکل 
طور که در مدل نهایی مشاهده همان.دهدمسیرها نشان می

ناشویی غیرشود مسیر دلبستگی اجتنابی به کیفیت زمی
چنین مسیر دلبستگی هم). β= -08/0(دار است معنا

، مسیر دلبستگی )β=-33/0(زناشویی اضطرابی به کیفیت 
، )β=-34/0(اجتنابی به ادراك رفتارهاي فداکارانه همسر 

مسیر دلبستگی اضطرابی به ادراك رفتارهاي فداکارانه 
، و ادراك رفتارهاي فداکارانه همسر به )β=-25/0(همسر

p>01/0، در سطح آماري)β=38/0(کیفیت زناشویی 

به جز فرضیه هاي پژوهشاین تمام فرضیهبنابر. دار استامعن
لبستگی اجتنابی بر کیفیت زناشویی،اثرمستقیم د، یعنی اول

.شوندتایید می

مسیرهاي مستقیم 
دار حذف شدهامسیر غیرمعن

مسیرهااردستاندایباضراههمربهحاضرهشوپژنهاییهشدحصالل امد: AMOSار فزامنرادندوبر. 2شکل 

روابطآزمون اثرات غیرمستقیم از آزمون ظور منبه
افزار اي مدل ساختاري از آزمون بوت استراپ نرمواسطه

AMOSمشاهده 4استفاده شد که نتایج آن در جدول
نتایج آزمون بوت استراپ براي این مسیرهاي . شودمی

فاصله اطمینان . معنادار استp>01/0اي، در سطح واسطه
با . است2000گیري مجدد بوت استراپ و تعداد نمونه99/0

ه اطمینان که در هر دو مسیر، صفر بیرون از فاصلتوجه به این
. اي مفروض معنادار هستندواسطههابطگیرد، هر دو رقرار می

4جدول 
ايسطهوايمسیرهاايبراپستراتبونموآزنتایج

Pحد باالحد پایینبوت استراپايمسیر واسطه

متغیر وابستهايواسطهمتغیرقلمتغیر مست
0/0120/04-0/251-0/09-کیفیت زناشوییرفتارهاي فداکارانهدلبستگی اضطرابی
0/0630/001-0/249-0/129-کیفیت زناشوییرفتارهاي فداکارانهدلبستگی اجتنابی
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حثب
که آیا حاضر، پاسخگویی به این سوال بود هدف پژوهش

طور مستقیم بر ی اضطرابی و اجتنابی بههاي دلبستگسبک
به طور غیرمستقیم کهگذارند یا اینکیفیت زناشویی تاثیر می

ادراك رفتارهاي فداکارانه همسر برو از طریق تاثیر بر 
د؟ تمامی مسیرهاي مفروض در نکیفیت زناشویی تاثیردار

مدل پیشنهادي پژوهش مورد آزمون واقع شدند و همه 
مستقیم دلبستگی اجتنابی بر کیفیت راثمسیرها به جز 

دیگر نتایج حاصل از تحلیل عبارتبه. زناشویی تایید شدند
از طریق دلبستگی اضطرابی معادالت ساختاري نشان داد 

اثر مستقیم و غیرمستقیم بر رفتارهاي فداکارانه همسر 
صورت دلبستگی اجتنابی به؛ اماکیفیت زناشویی دارد

و تاثیر آن از طریق یی تاثیر نداردیم بر کیفیت زناشومستق
فته با پژوهش راپل و این یا.ادراك رفتارهاي فداکارانه است

. همسو است) 2012(متینگلی و کالرك و) 2012(کارن 
که در اغلب توان گفتي حاضر میهادر تبیین یافته

هاي هاي پیشین به بررسی رابطه همبستگی سبکپژوهش
ز قبیل رضایت هاي آن ای یا مولفهدلبستگی با کیفیت زناشوی

ها به در این پژوهش؛پرداخته شده استیا سازگاري زناشویی
هاي دلبستگی بر کیفیت ی سبکبررسی رابطه و تاثیر علّ

همبستگی بیانگر رابطه رابطه. زناشویی پرداخته نشده است
چه در پژوهش حاضر نیز به استناد جدول چنان،ی نیستعلّ
با ) - 34/0(گی بین متغیر دلبستگی اجتنابی میزان همبست2

، ولی ضریب استاندارد این دار استاکیفیت زناشویی معن
افرادي که سطوح باالتري از . دار نشده استمسیر معنا

دلبستگی اجتنابی دارند اهمیت روابط صمیمی و نیاز به 
شان نتیجه، سیستم دلبستگیکنند، درنزدیکی را انکار می

شان به دنبال حمایت جا که در روابطد و از آنشوغیرفعال می
شود که این افراد از هر خواسته همسرشان نیستند باعث می

پوشی کنند و به دیگران اعتماد و اتکا پشتیبانی شده چشم
از رفتارهاي آنهابر ادراك ننمایند، و این به نوبه خود

و تواند به رضایتبنابراین نمیو فداکارانه همسر اثر دارد
توان گفت که در نتیجه می.کیفیت زناشویی منجر شود

یر مستقیم بر کیفیت دلبستگی ناایمن اجتنابی تاثکسب
از طریق ادراك رفتارهاي فداکارانه آنهاثیر و تاد زناشویی ندار

. همسر در روابط زناشویی است

یک از همسران در قالب هرتوان گفت دیگر میدر تبیین
دلبستگی خود تجارب و انتظاراتی را به کاريهاي درونمدل

بازمانده تجارب قبلی تآورد که ممکن اسرابطه کنونی می
و به عاطفه، افکار و رفتار او در تعامالت اجتماعی با باشد

به نوبه خود منجر و کنددهی میهاي دلبستگی جهتپیکره
طور به. گرددهاي رفتاري متفاوتی در فرد میبه بروز انگیزه

، انتظار تجربیات قبلی خودثال فردي که در نتیجهم
رفتارهاي نامطلوب، طرد شدن یا تنبیه را از سوي شریک 

هاي همسرش را کمتر اش دارد ممکن است فداکاريزندگی
طور که میکولینسر و همان. کننده درك کننددار و کمکامعن

نگرانی شدید در ،در پژوهش خود بیان کردند) 2009(شیور 
فرد براي شریک منديگویی شریک و ارزشد پاسخمور

یکی از خصوصیات افراد با دلبستگی اضطرابی باال زندگی
له هستند که شریک ره نگران این مسااین افراد هموا. است

را شایسته عشق و آنهارا طرد یا ترك کند، یا آنها،زندگی
توجه نداند، و در کل این افراد احساسات و افکار خود را 

کنند و نگران هستند اره بر روي شریکشان متمرکز میهمو
الك، (که آیا شریکشان پاسخگوي نیازهایشان است یا خیر 

افراد داراي سطح باالي دلبستگی اضطرابی، رچنده).2008
به این دلیلکنند شایدکمتري را تجربه میرضایت از رابطه

که از ترك شدن هراس دارند و نسبت به تهدیدها علیه 
ولی ممکن استهوشیار و مراقب هستند،،ابطهر

شریک خود را هم همزمان دهند تا انجامهایی فداکاري
از گسستن هم و ) یعنی نتایج مثبت نزدیکی(خوشحال کنند 

). یعنی جلوگیري از نتایج منفی(رابطه جلوگیري کنند 
ممکن است خود را باال دلبستگی اضطرابی با بنابراین افراد 

متقابال این رفتارها . ند و مخرب بیابندکُدر یک چرخهگرفتار 
شود که حمایت کمتري از همسر خود و طرز تفکر باعث می

اي این افراد رسد رفتار رابطهنظر میدر کل به. دندریافت کن
به آهستگی در حال آنهااي که گونهضد و نقیض باشد به

را دارند، اي هستند که امید به حفظ آن تضعیف همان رابطه
دوري از با انگیزهآنهاتا حد زیادي به این دلیل که رفتار 

در). 2012متینگلی و کالرك، (شودنتایج منفی انجام می
قصدبهبیشترباالاجتنابیدلبستگیسطحباافراد،مقابل

راخود،مثبتنتایجبهدستیابینهو، منفینتایجازاجتناب
رسد افرادي نظر میبه.کنندیمکنندهکمکرفتارهايدرگیر

هستند عالقهباالکه داراي سطح باالي دلبستگی اجتنابی
هرچه . خود ندارندي به گرفتن نتایج مثبت در رابطهزیاد
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تر باشد، احتمال این که رفتارهاي دلبستگی اجتنابی فرد قوي
او فقط براي دوري از نتایج منفی باشد بیشتر فداکارانه

و راد داراي سبک دلبستگی اجتنابی با صمیمیت اف. شودمی
پایینی از تعهد را سطوح وابسته بودن احساس خوبی ندارند،

هاي همسر ها و کمکو نسبت به فداکاريکنندگزارش می
خود هم بدبین هستند و همواره گرایش به نپذیرفتن اهمیت 

خوداتکایی و استقالل صمیمیت و نزدیکی دارند و به دنبال 
.ستندخود ه

هاي که سبکدهد هاي پژوهش حاضر نشان مییافته
نقش مهمی در روابط زناشوییاضطرابی و اجتنابیدلبستگی

دلبستگی هايداشتن سبکهاطبق این یافته. کنندایفا می
هاي برداشتد افرادشوباعث می)اضطرابی و اجتنابی(ناایمن 

داشته باشندتري از رفتارهاي فداکارانه همسرشانناسازگارانه
حمایت هاي همسر منفی است،و چون ادراکشان از فداکاري

طور به. کنندو کیفیت پایینی از زندگی زناشویی را تجربه می
توان کاربردهاي نظري و هاي پژوهش حاضر مییافتهازکلی

ها بر نقش در سطح نظري این یافته. گیري کردعملی نتیجه

هاي رانه در رابطه بین سبکاي ادراك رفتارهاي فداکاواسطه
در سطح عملی با . کندی و کیفیت زناشویی تاکید میدلبستگ

شود که در فرایند هاي پژوهش مشخص میتوجه به یافته
هاي دلبستگی هریک از زوجین بایست سبکمیدرمانیزوج

خالتی ، مداگیرد و درصورت لزوممتعارض مورد ارزیابی قرار
فرایند بهبودبخشی به شود در یلذا پیشنهاد م. صورت گیرد

هاي دلبستگی افراد به تاثیر مهمی که سیستمروابط زوجین
. دوشبر ادراك رفتارهاي فداکارانه همسران دارد توجه 

جامعه ترین محدودیت پژوهش حاضر این است کهمهم
آماري این پژوهش گروهی از دانشجویان دانشگاه شهید 

لذا در ؛س انتخاب شدنددسترصورت درکه بهبودندچمران 
محدودیت . ها به افراد دیگر باید احتیاط کردتعمیم این یافته

توان دست آمده بین متغیرها نمیاز روابط بهکهدیگر این
هاي این با اتکا به یافته. ی استفاده کردبراي استنباط علّ

هاي مثبت اثربخشی آموزش شیوهشودپژوهش پیشنهاد می
هاي ناایمن ر بین زوجاکارانه همسر دادراك رفتارهاي فد

.و اثرات آن بر کیفیت زناشویی آنان بررسی شود،ارزیابی
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