
 

 

کاری در  تجربۀ زیستۀ  پایدار های ازدواجفدا

 )شناسانه یک مطالعۀ پدیدارشناسی توصیفی روان(
 4پور اله عباس ذبیح، 3منصور سودانی، 2رزگار محمدی، 1رضا خجسته مهر

 21/3/3120_ تاریخ پذیرش:  27/36/3121دریافد:  تاریخ چکیده
ای مهددی بددرای پایددداری و ارتقددار کیفیددت روابددم زناشددویی اسددت.  فددداکاری مزلفدده :هوودف 

هدف پژوهش حاضر بررسدی تجربدز ریسدتز پدیددا فدداکاری در زنددگی زناشدویی و ، رو ازاین
کددردن سدداختار نهددایی آن در شددرکت پددژوهش حاضددر  روش: کنندگان پددژوهش اسددت. مشددخص 

کدددده در آن شناسدددد روانیددددک مطالعددددز کیفددددی از نددددو  پدیدارشناسددددی توصددددیفی   73انه اسددددت 
آوری  گیری هدفمند انتخا  شددند. بدرای جمدع رن( به روش نمونه 1مرد و  1کننده   شرکت
هددا ادامدده ایددن رونددد تددا مرحلددز اشددباد داده هددا از روش مصدداحبز عمیددق اسددتفاده شددد و داده

دهنده فدددداکاری را در بافدددت زنددددگی  جدددز  تشدددکیل 72، هدددا تحلیدددل داده ها: یافتوووه داشدددت.
داشتن حس عشق و عالقده بده همسدر و درک شددن  -7اند ازا زناشویی نشان داد که عبار 

انسدتن مدزثر د -0وجددان و رشدد شخصدید ، داشدتن حدس انسدانیت -2در زندگی زناشویید 
حدددس لدددهوم متقابدددل بدددودن  -4دیندددی و معندددوی در رفتارهدددای فداکاراندددهد ، عقایدددد مددد هبی

های  همبسددتهاعتقدداد بدده -1 زاد طرفدده و آسددیی ادراک فددداکاری یک -1رفتارهددای فداکارانددهد 
لهوم ادراک رفتار فداکارانده همسدر  -1هاد  صبر و تحمل سختی، رفتار فداکارانه نظیر گ شت

گددرفتند صددور  مددورد قدددرد به عنوان عدددم خودخددواهی و  معنددای فددداکاری بدده -4انی قددرار 
داشدددتن یددک نگدددرش بلندمدددد  و متعهداندده بددده زنددددگی  -3گ شددتن از خدددود بددرای دیگدددرید 

                          

 ایرانا اهوازا شهید ومران اهوازایا دانشگاه شناس ر اندانشکده علوم تربیتی   ااستاد  ر ه مشاوره، )نویسنده مس وی( ا1

khojasteh_r@scu.ac.ir 
 ایرانا اهوازا یا دانشگاه شهید ومران اهوازاشناس ر اندانشکده علوم تربیتی    ادکتری مشاوره ا2

 ایرانا اهوازا یا دانشگاه شهید ومران اهوازاشناس ر اندانشکده علوم تربیتی   ادانشیار  ر ه مشاوره ا3

  ایرانا اهوازا یا دانشگاه شهید ومران اهوازاشناس ر اندانشکده علوم تربیتی   ادیار  ر ه مشاورها است ا4
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وشوهری مانندد داشدتن فرزنددان  فداکاری به خاطر عوامل بیرون از سیستی رن -73زناشویید 
های جنسیتی در تجربه رفتار  اک تفاو ادر -72الگو گیری از خانواده مبدأد و  -77و جامعهد 
ا نتددای  ایددن مطالعدده دسددتاوردهای فراوانددی بددرای مراکددز مشدداوره و گیری نتیجووه فداکاراندده.

گونه  آن، درمانی در بردارد. فهی ساختار پدیدا فداکاری در زندگی زناشویی متخصصان روج
ناخشدنودی در زنددگی کمدک کندد تدا از روج هاتواندد بده مدی، که در این مطالعه آمدده اسدت

 زناشویی جلوگیری نموده و کیفیت و رضایت زناشویی خود را بهبود بخشند.
کلیووودی واژه پدیدارشناسدددی توصدددیفی ، تجربدددز ریسدددته، هدددای پایددددار ازدواج، فدددداکاری :هوووای 
 انهشناس روان

 مقدمه
 داردا ممردان   هما فرزنمدان آن  ز   همابمرای  فرا انمیهمای  زناشمویی م ید ازد ا    رابطمۀ

، مجمرد یما طمالق  رفتمهکمه  افمرادیمندی بیشمتری نسمبد بمه  شادی   رضاید، متأه زنان 
 انجامممد مانممد   بممه شکسممد می همما پایممدار نمی اممما بممه دهیلممی بع ممی از ازد ا ، اند داشممته

کممماهش سمممالمد ، بممما  قممموی بممما افمممزایش مشمممکالت ر انمممیارت طمممالق .(3225، 1کاسمممات)ماس
ا (2631، 2 ماتمن) دارد موقعید اجتماعی   اقتصادی برای همه افراد در یمرافد فی یکی   

کیفیممد زناشممویی   ثبممات   د ام  در دهمه کممه باعمم   کشممف عمواملی  های اخیممر محققممان بممه 
(ا یکی از این عمواملی 2667، 3استنلی   پی ، اند )فینچام توجه نشان داده، شود ازد ا  می

کیفیمد   د ام ازد ا کاری،   تمأثیر داشمته باشمدکه ممکن اسمد در  اسمدا بسمیاری از  4فمدا
کممه دانسممته  5دانشمممندان علممد بسممیاری از اختالفممات زناشممویی را ناشممی از نمموعی فرد رایممی

( اظهممار 2662) 7(ا بحممر   بحممر2661، 6امممروزه در زنممد ی زناشممویی ر ا  یافتممه اسممد )فیگممرس
کمه در  ها در جریمان ر ابطشمان بما موقعید شدن ز   مواجهکه اند  کرده منمافع یما  هما آنهمایی 

در زنمد ی زناشمویی ، حمای باایناسمدا  ناپذیر اجتناب، هستندنیازهای مت اد در برابر هم 
                          
1. Mastekaasa, A. 

2. Gottman, J. 

3. Fincham, F. D., Stanley, S. M., & Beach, S. R. 

4. Sacrifice 
5. individualism  

6. Figuerres, K. S. 

7. Bahr, H. M., & Bahr, K. S. 
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کممه ز   کممردن نیازهایشممان قممرار می   در مممواقعی  یکممی از ،  یرنممد همما در ت مماد بممرای بممرآورده 
کنممد   ممکممن اسممد از فعالیممد موردعالقممه یمما منفعممد شخصممی خممود وشمهمما  ز    پوشممی 

کمه ا مر اتفماق باش  های شریب زنمد ی ا لوید را به خواسته دهمدا ایمن هممان ویمزی اسمد 
کلمنمد   ، سادبری، ویتون، استنلیدهد ) موفقید در زند ی زناشویی را افزایش می بیفتد

کیفیممد زناشممویی اثممر مثبممد دارد )فیگممرس   (2660، 1مممارکمن تمموان آن را  می   (2661، بممر 
کاری  (ا2661، 2 ورد نملد   ینامید )ا فدا

کاری در معنممای عمممومی لغممد بممه مفهمموم صممرف کممردن از خواسممته فممدا ها   منممافع  نظر 
کاری ، دیگر عبارت ؛ بممهشخصممی بممه نفممع شممریب یمما بممه نفممع حفممر   تقویممد رابطممه اسممد فممدا

کمردن بهاسمد پوشی از فعالید   رفتماری  وشم  ای  ونمه کمه فمرد خواهمان آن اسمد یما عمم  
کاری می انیسد ا که مطلوب  اسد انجمام  یمردا  4یما منفعالنمه 3تواند بمه حالمد فعمای فدا

کار آن رفتارهمما را نممامطلوب  کممه فممرد فممدا کاری فعممای بممه معنممای انجممام رفتارهممایی اسممد  فممدا
اممما بممه خمماطر آسممایش شممریب زنممد ی   یمما بممه نفممع حفممر رابطممه اقممدام بممه انجممام آن ، دانممد می

کاری منفعالنممه بممه معنممای رفتارهمما می همما    کممردن از انجممام فعالید نظر صممرف نمایممدا فممدا
ی   اعمممارابطممه اسممدا  حفممر آسممایش   رفمماه شممریب زنممد ی یمما منظور بممهرفتارهممای دلخممواه 

کارانممه در ماهیممد انممد؛ ممکممن اسممد خیلممی  شممدت   مقممدار متفا ت، نمموع، رفتارهممای فدا
کردن به فیلمی ، مانند ؛باشد  ی ویژههای موقعید مرتبط باناویز   ،  ذرا که همسر فمرد نگاه 

ا یا اینکه خیلمی بم رگ   اساسمی ای به تماشای آن ندارد اما خود فرد عالقه، به آن عالقه دارد
کمه تغییر د، مانند اسد؛ هممه در ومارووب تعریمف ادن مح  زند ی به خاطر شمغ  همسمر 

کاری می  (ا3222، 5ویکر  کاک ، اری _ ایا، دریگوتاس، رازبالد، هنگ ) ن  نجند فدا
کممه بممه رفتاتمممایز دی کارانممه اختصمماص دادهگممری  کاری شممام ، شممده رهممای فدا های  فممدا

                          
1. Stanley, S. M., Whitton, S. W., Sadberry, S. L., Clements, M. L., & Markman, H. J. 

2. Impett, E. A., Gordon, A. M. 

3. active Sacrifice 

4. passive sacrifice 

5. Van Lange, P. A., Rusbult, C. E., Drigotas, S. M., Arriaga, X. B., Witcher, B. S., & Cox, C. L. 
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کاری 1اصلی یا عمده کاریز   هما ابمط اسدا ر 2های روزمره   فدا های عممده  عال ه بمر فمدا
بمممه ، مکمممان از شمممهری بمممه شمممهر دیگمممر بمممه خممماطر شمممغ  جدیمممد همسمممر(   مهمممم )همچمممون نق 

کارانممۀ کووممب نیممز احتیمما  دار رفتارهممای فدا کارینسممبتًا  کووممب هنگممامی  دا ایممن فممدا های 
کمه عالیمق همسمران در خصموص مسمائلی همچمون انتخماب دمذا یما  ضرورت پیدا می کنند 

کممردن بمما یکممدیگر ت مماد پیممدا می ، 3 یبمم    پالممو، کنممد )ایملممد انتخمماب فممیلم بممرای تماشمما 
 (ا2661

کلممی   تیبمموت3272، )کلممی 4 ابسممتگی متقابمم  نظریممۀ کلممی3271، 5؛  ، 7کممر، 6هممولمز، ؛ 
( 3121، کراویمان   شمیرالی نیما، بمه نقم  از خجسمته مهمر؛ 2661، هنگرازبالد    ن، ری 
کاری در ر ابمط اسممدا ایمن نظریممه  مهم ک ممر تحقیقمات مربممو  بمه فممدا تمرین الگمموی راهنممای ا

که افراد از بع ی ترجیحات خود بمه نفمع  بیان می که  اهی ا قات در ر ابط نیاز اسد  کند 
کممه بمماهم د رابطممه کننممدا ا ممر عالیممق  وشم، ارنممدای  کاری ، مشممابه باشممدز   هاپوشممی  فممدا

کممه عالیممق ، ضممرورتی نممداردا از سمموی دیگممر افممراد نمما  یر ، بمماهم متفمما ت اسممدز   هازمممانی 
کاری بممرای همسرشممان یممب می کننممدا شمموند بممین عالیممق خودشممان   فممدا  ویز را انتخمماب 

یممادی از  ۀیمب مسممتلزم درجممر ابممط شخصممی نزدکمه ( معتقدنممد 2667) 8اندرسمون   سممباتلی ز
کسممب   حفممر میممزان بمماهیی از صمممیمید   ابسممتگی متقابمم  اسممدا هممدف از ایممن ر ابممط 

کممه افممراد صممرفًا بممه فکممر بممرآوردن عالیممق شخصممی خممود ، بنممابراینا اسممد بسممیار مهممم اسممد 
کرده   ، شممده حفرطور مممدا م  اعتممماد   تعهممد بممه ونممه ر ابممط  در اینباشممندا ن  سممترش پیممدا

فرد   معمرف  منحصمربه، الزاممات خماصکه این نوع رابطه یکمی از  رسندباور میاین به افراد 
 زند ی اسدادر العمر  مادام رابطۀ

                          
1. major sacrifice 

2. daily sacrifice 
3. Impett, E. A., Gable, S. L., & Peplau, L. A. 
4. interdependence theory 
5. Thibaut, A. 
6. Holmes, R. 
7. Kerr, C. 
8. Anderson, S. A., & Sabatelli, R. M. 
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کممردن مؤلفممه، در مطالعممات  ذشممته    ثبممات یمما ، کممه موجممب موفقیممدهایی  مشممخ  
دارای اهمیممد حیممماتی بممموده اسممدا بممما ممممرور ادبیمممات ، شمممود شمممدن ازد ا  می پاشممیده ازهم

کمرر، هور؛ 3222، 1 اتمن   لوینسمون، کارتنسنمحققان )، پژ هش رابینسمون ؛ 3226، 2هور   
 ؛ بمممه نقممم  از، 2662، 6؛ پینممما2661، 5؛ هورسمممد2663، 4؛ بمممان ومممارد  کمممار ن3221، 3النتمممون  پ

موفقیممد   ، عواممم  خوشممبختی درزمینممۀهممایی را  ( پژ هش3120، محمممدی خجسممته مهممر  
کنون درزمینمۀ تجربمۀا انمد داده های بلندممدت انجمام د ام ازد ا  خوشمبختی   ، انصماف تما

؛ بممه 2631، 9دیکسممون؛ 2632، 8فاطیممما   اجممم  ؛2633، 7نیمتممز؛ 2661، )رابینسممون معنویممد
هنموز اما ، های پایدار صورت  رفته اسد در ازد ا ( 3121، نق  از خجسته مهر   محمدی

کاری در ازد ا  تجربۀ زیستۀ طبمق ادبیمات بر  قرار نگرفته اسدا یدار موردمطالعههای پا فدا
کاریموجود درزمینمۀ  کاری بما پیاممدهای ز جمی بلندممدت ارتبما   فمدا کمه فمدا ایمن فرضمیه 

(ا در پژ هشممی 2660،  همکمماران اسممتنلیبممه شایسممتگی بررسممی نشممده اسممد )، نزدیکممی دارد
کاری موفقید زناشمویی را در طوهنیکه این فرضیه  کنمد   خطمر طمالق  ممدت حفمر می فدا
 (ا3227، هنگ  همکاران) نتأییدشده اسد ، آورد های ا لیه زند ی پایین می را در سای

کاری باعمم  افممزایش  تحقیقممات تجربممی اخیممر ایممن  اقعیممد را نشممان می کممه فممدا دهنممد 
کاری   عملکمرد رابطمۀ همچنمین ا شود موفقید زناشویی می ارتبما   جمود ، خموببمین فمدا

کاری باع  افزایش رضاید  ا دارد  شمود زناشویی در طموی زممان می د ام رابطۀاحتماًه  فدا
؛ 2660، همکمممماران؛ اسممممتنلی   3227، همکممممارانهنممممگ  ؛  ن3222، )اسممممتنلی   مممممارکمن

کمه مشخ  ا در این تحقیقات (3222، 10نیو   فوستر ، رازبالد، ویزلکویسد شده اسد 
                          
1. Carstensen, L. L., Gottman, J. M., & Levenson, R. W. 

2. Lauer, R. H., Lauer, J. C., & Kerr, S. T. 

3. Robinson, L. C., & Blanton, P. W. 
4. Bachand, L. L., & Caron, S. L. 
5. Hurst, N. 
6. Pnina, R. 
7. Nimtz, M. A. 

8. Fatima, M., & Ajmal, M. A. 

9. Dixon, D. C. 

10. Wieselquist, J., Rusbult, C., Foster, C., & Agnew, C. 
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که هیه کسانی  کاری دارند تا  های پمایینی از تعهمد دارنمدا  افراد با تعهد باه بیشتر می  به فدا
کننممدۀ پیشتعهممد بمماه  کاری  بینممی  هرینممگ   ، آ نیممو، هنممگ  ناسممد )قمموی میمم  بممه فممدا

ا همچنمین (3222، همکمارانلکویسمد   ؛ ویز3222، همکاران   ن هنگ  ؛3227، 1استمرز
کاری کارانممه همسممر   ادراک خممود از فممدا مهممم ، در تحقیقممات  ذشممته ادراک فممرد از رفتممار فدا

کاری دارد انگیمزهاینکمه فمرد ومه ا شده اسد تشخی  داده کیفیمد، ای بمرای فمدا رابطمه  در 
، همکمماران؛ اسممتنلی   2667، مممارکمن اسممتنلی  ، 2یتممون)وبسممیار مهممم دانسممته شممده اسممد 

کیفیممد  نقممش انگیممزۀدر تحقیقممات دیگممر  (ا2667، ؛ اندرسممون   سممباتلی2660 کاری در  فممدا
همای  انگیزهکمه  اسمد شمده بیانهما  در ایمن پژ هش اشمده اسمد مهمم تشمخی  داده، رابطه

کاری  ٩استقبالی کاری باهدف )فدا کردن  ایجادفدا  همکمارانپیامدهای مثبتی وون شاد 
 4هممای اجتنممابی کیفیممد زناشممویی رابطممه مثبممد   انگیزه بمما یمما صمممیمید بیشممتر در رابطممه(

کاری  کاری باهدف اجتناب از پیامدهای منفی)فدا نارضمایتی   ، همچمون تعمارض ایفدا
کاهش عالقه   ردبد دیگری نسمبد بمه رابطمه  کیفیمد زناشمویی رابطمه منفمی دارنمدا ( بمایا 

کاری  ایمممن پژ هش کمممه فمممدا امممما ، بمممرای رابطمممه م مممر نیسمممدصمممرف هممما نشمممان داده اسمممد 
کیفیممد رابطممه آسممیب می اجتنممابی هممای انگیزه کاری بممه  ، همکممارانملممد   ی)ا رسمماند فممدا
 ممورد ن   ، کو ممان،  ممر، یملممدا؛ 2636، ملممد    ممورد نی؛ ا2636، همکمماران   یملممدا؛ 2661

 ا(3123، زاده ؛ سلطان2635، 5لتنرک
کاری  ؛ 2631، ملمدی؛ لمی   ا2635، یملمد   همکمارانا) مطالعات  ذشمته در ممورد فمدا

کمموران  7عشممقی–آسممیابی ، لممی، جمما ام، ملممدی؛ ا2632، ملممد   همکممارانی؛ ا2632، 6راپمم    
کلتنمر 8 ابم ، اویم ، کو مان،  ورد ن، ملدی؛ ا2636، همکارانملد   ی؛ ا2631،  کو ان    ،

                          
1. Van Lange, A., Agnew, R. , Harinck, F., & Steemers, G. Harinck, F., & Steemers, G. 
2. Whitton, S. W. 

3. Approach motiveness 

4. Avoidance motiveness 
5. Impett, E. Gere, J., Kogan, A., & Keltner, D. 
6. Ruppel, E, & Curran, M. 
7. Impett, E. Javam, L., Le, B. M., ASYABI‐ESHGHI, B. 

8. Gable, S. 
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، همکممارانن هنممگ  ؛  3222، همکممارانیسممد   ایزلکو  ؛2661، بمم    پالممو ا، یملممد؛ ا2636
؛ 3221، ؛ خجسممته مهممر   همکمماران2631،   لممی 1انممگ؛ ز2660، ؛ اسممتنلی   همکمماران3227

کا نمممد3123، زاده سممملطان کممممی( 3126، ؛  کمممه    تجربمممی 2بمممه شمممک  مطالعمممات  بممموده اسمممد 
کاری در ر ابممط زناشممویی را بممه اثبممات  کمممی  کممه ر ش اند؛ درحالی رسمماندهاهمیممد فممدا هممای 

یسمممتۀ   سمممؤاهت پمممژ هش تواننمممد بمممه هممممۀ نمی افمممراد از یمممب پدیمممده )ماننمممد اینکمممه تجربمممۀ ز
کیفممی )موسممت ا(2662، 3)پمماتون ( پاسممخ دهنممدویسممدع کاساز دیممد اه ر ش شناسممان  ، 4ا

کر تی3226، 5؛  ن مانن3225 کرسموی2662، ؛ پاتون3221، 6؛  بمرای مطالعمۀ تجربمۀ ( 2667، 7؛ 
یسمممتۀ عمیمممق معنمممای مطالعمممۀ    9پدیدارشناسمممی تمممرین ر شمناسمممب، ها افمممراد از پدیمممده 8ز
کیفی پدیده کنون برای  ااسد 10ها با ر ش  به هدف ایمن پمژ هش نیماز اسمد تما  یابی دسدا

کیفممی پدیدارشناسممی توصممیفی  کمماربرد ر ش  یسممتۀ، انهشناسمم ر انبمما  از  متأهمم افممراد  تجربممۀ ز
کاری در ازد ا  آشکار شودا  پدیده فدا

کارانمممه مالحظمممات فرهنگمممی  جمممود دارد )ومممن   از سممموی   ؛ 2667لمممی  دیگمممر در رفتمممار فدا
کمه در جواممع جممع( ب2631، انگ   لی؛ ژ2661، ایملد   ورد ن کیمد  11 را ه ایمن صمورت  تأ

کیمد 12کمه در جواممع فرد مرا درحالی بر اهداف جمعی    ر هی اسد؛ بمر نیازهما   اهمداف  تأ
احتمای بیشتری اهمداف     یری جمعی به افراد با داشتن جهد، درنتیجه اشخصی اسد

کمه جهمد نیازهمای خمود را فمدای اهمداف  ر همی می مبتنمی بممر  هما  یری آن کننمد تما افمرادی 

                          
1. Zhang, & Li, T. 

2. quantitative reseaeches 

3. Patton, M. Q.  

4. Moustakas, C. 

5. Van manen, M. 

6. Crotty, M. 

7. Cerswell, J. 

8. Lived experience  
9. phenomenology 
10. qualitative methods 
11. collectivist society 
12. individualist society 
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کیتایامممما 3؛ ممممارکوس2663، 2   ایمممر 1د )بریلمممیفرد رایمممی اسممم ؛ بمممه نقممم  از ایملمممد   3223، 4  
کاری (ا2661،  ممورد ن کاری در ر ابممط  در دممرب تحقیقممات فممدا کنون بیشممتر بممر نقممش فممدا تمما

کیممدرمانتیممب  کاری در ، بنممابراین داشممته؛ تأ کممه تحقیقممات آینممده بممر نقممش فممدا نیمماز اسممد 
کیممممدهمممای جمعممممی نیممممز  فرهنگ مطالعممممات در مممممورد (ا 2661، ملممممد   ممممورد نینمایممممد )ا تأ

کاری در   فمرا ان( بمه اهمیمد 2631، انمگ   لمیژ ؛2667، لی )ون    را جمع های فرهنگفدا
کاری همسممران در بافمد خممانواد ی پرداخته هممای  در فرهنگامما پممژ هش ؛ انممد رفتارهمای فممدا

کاری   انگیزه کاری را مهمم دانسمته دربی بیشتر ادراک فدا بمرای در نظمر  مرفتن  اندا همای فمدا
کیفممی مناسممب، ایمن مالحظممات فرهنگممی  5کیفممی بافممد نگممر تر اسمدا زیممرا تحقیممق پممژ هش 

که اتفاق میاسد؛  که پدیده را در بافتی  ، دهمد )کرسموی بررسمی قمرار  ممورد، افتد به این معنا 
کشممممور )خجسممممته مهممممر   همکمممماران2667 کممممه در داخمممم   ؛ 3121، (ا مطالعممممات محممممد دی 

کا نمممد سممملطان کاری ( د2637، کا نمممد   سمممودانی، ؛ خجسمممته مهمممر3126، زاده؛  ر ممممورد فمممدا
کممی   دیربمافتی بموده اسمدا بما توجمه بمه  ر ش صورت  رفته اسد بما  همای تفا تشناسمی 
کاری کیفممی   پدیدارشناسممانه در بافممد زنممد ی  پممژ هش حاضممر بمما، فرهنگممی در فممدا رویکممرد 

کاری را موردمطالعه قرار ، ایرانیکنند ان  شرکدزناشویی  بنمابراین بما توجمه بمه دهد؛  میفدا
کارانممه در  یسممته  پایمداری ازد ا    فقممدان بررسممی تجربمۀاهمیمد رفتارهممای فدا کاری در ز فممدا

کارانمه ی   همچنین ضرورت توجه به مالحظات فرهنگممطالعات  ذشته  در رفتارهمای فدا
کمه کاری    متأهم تجربمه افمراد  پژ هش حاضر درصمدد پاسمخگویی بمه ایمن سمؤای بمود  از فمدا

کاری را  متأهم   افراد  عویسد پایدار های ازد ا ساختار نهایی این پدیده در  وگونمه فمدا
 کنندع درک   معنا می، خود توصیف در ازد ا  باد ام

                          
1. Briley, C. 

2. Wyer, G. 

3. Markus, B. 
4. Kitayama, H. 
5. contextual 
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 روش
یممابآ در ایممن پممژ هش بممرای جمممع کاری از ر ش  ی اطالعممات در مممورد پدیممدۀوری   ارز فممدا

ا ر ش پدیدارشناسمی توصمیفی شمده اسمد استفاده  1انهشناس ر انپدیدارشناسی توصیفی 
کممه 2پدیدارشناسممی هوسممری فلسممفۀای مبتنممی بممر  یممب سیسممتم پممنا مرحلممه توسممط  اسممد 

کممه هوسممری یممب ( معرفممی    سممترش یافممد   از2661) 3جیممورجی   جیممورجی فیلسمموف  آنجا
کممرد تمما، بمود  شممناختی ر انهای  پدیممده مطالعممۀ یبممرا جیممورجی تغییراتممی را درر ش ا  ایجمماد 

کمه در  (ا در هممین راسمتا ا  ر ش پمنا مرحلمه2662، 4شود )جیمورجی یکاربرد ای را بنما نهماد 
انسان بمود )جیمورجی  مطالعۀدر  5 رایی قائ  به ر ش تقلی ، به اصوی علمی یعین پایبند
)راسمتی آزممایی( باشمد  6عال ه این ر ش بیشتر از اینکه شواهد محمور بها (2661،   جیورجی

کتشاف محور فرض    شمتن بمه  یب پیش ارائۀجای  بود؛ ر ش پدیدارشناسی توصیفی به 7ا
اسمد تما  شمناختی ر ان پدیمدۀدر اثبات آن به دنبای توصیف سماختار یمب  یدنبای شواهد

کممرد )بممر م معیممد بیشممتر نسممبد بممه سممایر ر شتر   بمما جا بتمموان آن پدیممده را عمیممق ، 8همما درك 
 (ا2633

کاری ی زنان   مردان متأهل، حاضر کنند ان پژ هش شرکد کمه دارای تجربمه فمدا بودنمد 
 هما آنمحم  جغرافیمایی زنمد ی  سمای بمود   36هما  حمداق  ممدت ازد ا  آن، بودنمد در ازد ا 

کنند ان در ایمن مطالعمه  شمرکدبرای انتخماب  ابود 21-25ان خوزستان در طوی سای است
کار رفدا 9 یری هدفمند نمونه معیمار اصملی بمرای شمرکد در ، بمر اسماس همدف پمژ هش به 

کاری در ، پمممژ هش  یری  معیارهمممای دیگمممر بمممرای نمونمممه زنمممد ی زناشمممویی بممموداتجربمممه فمممدا

                          
1. descriptive phenomenological psychological research 

2. Husserl,E  

3. Giorgi ,A & Giorgi,A. 

4. Giorgi,A. 
5. reductionism 

6. verification-oriented 
7. discovery-oriented 
8. Broome,R 

9. purpesive sampling 
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در اختیمممار بمممه شمممرکد در پمممژ هش    عبمممارت بودنمممد از: تمایممم  هدفمنمممد در پمممژ هش حاضمممر
زم بممرای در اختیممار  ذاشممتن تجممارب؛ تأهمم ؛ سممواد شممناختی ه رب؛ دارا بممودن ذاشممتن تجمما

تجارب متنموع از  بودن   داشتنناهمگون سای یا بیشتر؛  36ی زناشویی زند  دارا بودن تجربۀ
کاریا در این پژ هش برای تعیین حجم نمونه از معیار اشباع داده کمه  1ها فدا اسمتفاده شمد 

کردپژ هشمممگران ، کنند ان رکدشمممعمیمممق بممما  بعمممد از ده مصممماحبۀ همممای  داده نمممداحسممماس 
بمممرای اطمینمممان بیشمممتر بعمممد از  اهای قبلمممی هسمممتند تکمممرار مصممماحبه، هممممه، آمده دسمممد به

کممممه نتممممایا تکممممرار  د ، همممما دادهاحسمممماس اشممممباع  مصمممماحبه تکمیلممممی دیگممممر انجممممام شممممد 
ه پایممان ها بمم همما   مصمماحبه آوری داده های قبلممی بودنممدا در ایممن نقطممه فراینممد جمممع مصمماحبه

 رسیدا
بممماز همممراه بممما سممؤاهت  2از مصممماحبه عمیممق، هممما در ایممن پممژ هش آوری داده ی جمممعبممرا
که محقق شدهاستفاده  3پاسخ کنند ان را ضمبط  شرکدهای  پاسخ اناسدا به این شک  

کاری(  ی پیگیرانممه  از سممؤاهت کردهبممرای حفممر تمرکممز بممر جزئیممات پدیممده )فممدا ا انممد اسممتفاده 
کاریبررسممی تجربممبممرای ور د بممه  د معتبممر داخلممی در مممورد از خبممر یممب سممای بخشممی ، ۀ فممدا
کاری در کننممدا کنند ان شممرکد در اختیممار ر ابممط زناشممویی فممدا  قممرار دادنممد تمما آن را مطالعممه 

مشممممابه  هایی تجربمممه: آیممما شممممما نیمممز کنند ان ایمممن سممممؤاهت پرسمممیده شمممد شمممرکد سمممل 
ناشمویی خمود از ایمن مسمرتان در زنمد ی زبمرای مما در ر ابمط بما ه کنم میع خواهش اید داشته

یدا این تجمارب بمرای شمما شمبیه بمه ومه ویمزی بموده اسمدع شمما ایمن تجارب سخن بگوی
 عع معنای این تجارب برای شما ویسدنهید میتجارب را وه نام 

با رضماید  ها مصاحبهدقیقه بودا  366تا  06متوسط بین  طور بهمدت جلسات مصاحبه 
  محتوای آن بالفاصله بعد از هر مصاحبه از ر ی نوار خمط بمه  بطض ها کننده شرکدکام  

کلممممی محتمممموای  ونممممدین مرتبممممه ، ها کننده شممممرکد های  فتممممهخممممط پیمممماده   بممممرای درک 

                          
1. saturation data 

2. in-depth interview  

3. open ended question  
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( 2662توسممط جیممورجی ) یپیشممنهاد  انممۀ پنادر پممژ هش حاضممر از مراحمم   اشممد خوانممده 
یسممتۀتمما توصممیف ر شممنی از تجممارب  اسممتفاده شممد در رابطممه بمما پدیممده  کننممد انشممرکد ز

کاری به دسد آید  ؛برداری   تبدی  مکالمات بمه متمون یادداشدا 3این مراح  شام :  .فدا
یافمدهما جهمد  خواندن ونمدباره ممتن مکالممات آزمودنی ا2 کشمف1 ؛کلمی یمعنما در    ا 

انتقممای  ا5 ؛همای محقمق فرض دور از دخالمد پیش بممه  2معنمایی ی احمدها 1 مذاری عالمد
کماربرد ر ش  شناختی ر انیی به عبارات معنا ی احدها   تغییر ضمایر به سموم شمخ  بما 

کشف یترکیممب  احممدها ا1 ؛3تغییممر مبتنممی بممر تخیممم  شممده در قالممب سممماختار    معنمممایی 
 .( بودند2661، کلیتی  احد )جیورجی   جیورجی

 تأییمد، 4شمام  اعتبمار وهار انمه یارهمایاز مع، هما نان از صحد   دقمد دادهیاطم یبرا
بمه نقم   ؛3225، 8)لیمنکلن    وبما استفاده  ردیمد 7پذیری انتقای   6قابلید اعتماد، 5پذیری

کرسمممموی (ا جهممممد افممممزایش معیممممار اعتبممممار در ایممممن پممممژ هش از مممممواردی همچممممون 2667، از 
کافی برای  تفاده اسم ها کننده هما   حسمن ارتبما  بما شمرکد آوری داده جممعتخصی  زمان 

کیفممی قممرار  رفممد     ر تحلیمم اطالعممات در اختیممار سممه ، اعتمادپممذیری شممدا بممرای معیممار
نتمایا ، درصمد مموارد 21کمه در  بمه صمورت جدا انمه انجمام شمد هما داده  تحلیم   کد ذاری
کد ممذاری ا  رهمما کد ممذاری تحلی تحلیمم      یممن پممژ هش تشممابه داشممدا در معیممار تأییممدبمما 

کسمب  یقولمه   تمالش بمران میمبما ا درازممدتتمماس ، ۀ ممورد مطالعمهعالقمه بمه مقولم، پذیری
همچنین بمرای بررسمی  .بود تأیید پذیری کننده تعییننه از عوام  ین زمیگران در اینظرات د

قمرار  کنند ان شمرکدخمار  از  مر ه  کنندۀ شمرکدنتمایا در اختیمار د  ، پذیری انتقایمیزان 
که این د   کردنمدا داده شد  در ایمن پمژ هش  مسمائ  اخالقمی رعایمد شمدهنیز نتایا را تأییمد 

                          
1. demarcations 

2. unit meaning  
3. imagination variation 
4. credibility 
5. confirmability 
6. dependability 
7. transferability 

8. Guba, E. G., & Lincoln, Y.S. 
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کسمممب رضممماید آ اهانمممه از بمممرای شمممرکد در پمممژ هش   ضمممبط  کنند ان شمممرکد شمممام : 
از اسمم مسمتعار  اسمتفاده، اطمینمان بمه محرمانمه بماقی مانمدن اطالعمات، مصماحبه محتوای

مراحممم  تحقیمممق بمممه  در تممممامیاز پمممژ هش  ایشمممان   همچنمممین حمممق انصمممراف هممما آنبمممرای 
 1کنند ان زن    نفمر از شمرکد 1، شناسمی ی جمعیدها از نظر ویژ ی بودا کنند ان شرکد

سمای بمودا  1/56 شمانمیمانگین سن  سمای  3/23 ها آنمیانگین مدت ازد ا   نفر مرد بودندا
از فرزنمد بودنمدا  3 صماحبفرزنمد   یمب نفمر  2 نفمر دارای 0، فرزنمد 1هما صماحب  یب نفر از آن

یمب زن ، د  ممرد لیسمان  د  زن  ، لیسمان  یمب زن   یمب ممرد فوق، نظر ممدرک تحصمیلی
نفمر از  1ا یب مرد سیک    یب زن تحصیالت ابتدایی داشتند، یب مرد دیالم، دیالم فوق

کارمنممد مممردان شممرکد کشمماورز بودنممدا ، کننده  یممب نفممر از آنممان دارای شممغ  آزاد   یممب نفممر 
ا تجممارب بممه معلمممی اشممتغای داشممتنداز زنممان  ی   یکممیدار خانممهبممه نفممر از زنممان  5 همچنممین
کاری  که از بیماری جسمی   ر انی   اعتیماد همسمر تما  شرکدفدا کنند ان بسیار متنوع بود 

کارهما بما ، جایی مکان زند ی به خاطر همسر تجاربی همانند تغییر   جابه همسمر   تشمریب 
که در جد ی همسر را در برمی مراقبد از خانوادۀ  نشان داده شده اسدا 3 رفد 

 کنندگان در پژوهش شرکتهای جمعیتی  : ویژگی1 جدول

 نوع فداکاری ابرازشده
تعداد 
 فرزندان

 تحصیالت شغل
مدت 
 ازدواج

 سن جنس
کت  شر

 کنندگان
 P1 11 مرد 12 دیالم آزاد 1 معلولید همسر

 P2 16 مرد 22 لیسان  فوق معلم 2 ام اس همسر بیماری 
 P3 52 زن 23 دیالم دار خانه 1 همسر نظامی
 P4 50 مرد 21 سیک  کشاورز 1 بیماری همسر

اشتراک مساعی با همسر   
 جایی مکان زند ی جابه

 P5 51 مرد 31 لیسان  معلم 2

تغییر مکان زند ی به دلی  
شغ    تحصی  همسر وزند ی 

 در ر ستا
 P6 11 زن 33 لیسان  فوق دار خانه 3
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 نوع فداکاری ابرازشده
تعداد 
 تحصیالت شغل فرزندان

مدت 
 سن جنس ازدواج

کت  شر
 کنندگان

 P7 12 زن 31 دیالم فوق دار خانه 2 اختالهت ر انی همسر

 معلم 2 اعتیاد همسر
دانشجوی 
 لیسان 

 P8 52 زن 27

زند ی با خانواده همسر   
 ها مراقبد طوهنی از آن

 P9 56 زن 22 ابتدایی دار خانه 1

تغییر مکان زند ی به خواسد 
همسر   مراقبد از ا  در 

 های افسرد ی دوره
 P10 15 مرد 33 لیسان  فوق کارمند 2

 ها یافته
یسممت های ایممن پممژ هش در مممورد تجربممۀ یافتممه کاری در زنممد ی زناشممویی ۀز  32شممام  ، فممدا

که سماختار دهنده تشکی جزا   کنند ان شمرکد کلمی نهمایی ایمن پدیمده را در تجربمۀ اسد 
 .دهد میتشکی  

دهنده اول: داشتت  ستع عشت  و عالقته بته همدتر و درد شتدد در زنتدگی  جزء تشکیل
 زناشویی

بمممه عالقمممه عشمممق    دلیممم کمممه بمممه  انمممداظهمممار داشمممتهایمممن پمممژ هش در کنند ان  شمممرکد
کاری زده شمممانهمسر خمممود در ر ابمممط زناشمممویی  همممایامیمممای   خواسمممتهاز     دسمممد بمممه فمممدا

کمردهتوسط همسر خود  شدن درک تجربۀ بههمچنین ها  آن ااند  ذشته عنوان  ا بمهانمداشاره 
کمممه عشمممق   د سمممد داشمممتن در تجربمممه بیمممان می یمممبشمممماره  کنندۀ شمممرکد، نمونمممه  کنمممد 

کاری ا  مممؤثر بممود عشممق ا  بممه همسممرش  انممد   کرده همما بمما عشممق ازد ا  ه اسممدا اینکممه آنفممدا
کمرنمممگ نشمممده اسمممد آن کمممه  ایمممن عشمممق در ا  نیرویمممی بمممرای رفتارهمممای    قمممدر قممموی اسمممد 

کارانممه فممراهم می کممه در تجربممۀ مممن  جممود داره» :کنممد فدا عشممق   د سممتی ، بممه ویممزی مهمممی 
کردما ا کارانمۀ اسدا من همسرم را د سد دارم   با عشق ازد ا   ین عشمق در رفتارهمای فدا
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کاری ر  پررنگ کنها ا ن قوی اسمد؛ حتمی در برابمر  تر می من مؤثر بوده اسد   عشق این فدا
کممنم کممه بما ا ن ازد ا    ی کننده شممرکد «ابیمماریش   ایممن عشمق   عالقممه در ممن ایجمماد شمد 

کاری را برانگی کمه  ویمد ششم از درک شدن توسط همسرش سمخن می ختمه در  جمود ا  فمدا
کردن بمرای ا  لمذت بمرده اسمد، اسد درک شدهوون توسط همسرش  ااسد کاری   ااز فدا

که بر درک شدن را قسمد ب رگ عشق می  :ای ا  توسط همسمرش صمورت  رفتمه اسمدداند 
، نمه ماشمین، دانستم؛ دیگر ویزی برام مهم نبود نه ثمر ت همسرم را نیمۀ  مشدۀ خودم می»

که  هیچی؛ فقط آن، نه پوی کمردم کسی  کندا من قباًل درک نشده بودم؛  قتی احساس  درکم 
کاری   قتممی ویزهممایی را در  جممودم برمی، کنممد همسممرم مممرا درک می انگیخممد؛ بممراش فممدا

که با این آدم هسمتم   ممن را درک می قباًل وون من احساس لذت می، کردم می کنمدا  کردم 
کاری کممردم مممن خممودم را هممم د سممد داشممته فممدا کممه  ؛ بممه  کممرد  ن مممرا درک میام وممون ا هایی 

 همایهای دیگمر نیمز دارای تجربمه کننده شمرکد «ابمردم خاطر اینکه من از با ا  بودن لذت می
که  یمشابه کاری  عنوان جمزا ضمروری تجربمۀ درک را بمهح  عشمق   عالقمه    امربودند  فمدا

 کردا در زند ی زناشویی برجسته می

 اد و رشد شخصیوجد، دهنده دوم: داشت  سع اندانیت جزء تشکیل
کممه در پممژ هش دیممده مممیکننممده شممرکد مممردان  دربیشممتر  دهنده تشممکی ایممن جممزا  شممود 

کاری زدههمما   نمماتوانی  بمما جود بیماری بممه مراقبممد از همسممر خممود در ،  همسممر دسممد بممه فممدا
کممردن ،  شممرایط سممخد پرداختممه انسممانی   دور از  جممدان را در ایممن شممرایط عملممی دیر ا رهمما 

همسممرش را  تمما بتوانممدانسممان بایممد بممه یممب رشممد شخصممی برسممد  همما آنیممد اه از د اندا دانسممته
کمه هسمد  همان کنمدبامذیرد  ونمه  کننممده، عنوان نمونمه بمها   حقموقش را رعایمد   ی شمرکد 
کممه عملممی ،   بممر ر ی تخممد نشسممته اسممد سممای معلمموی 37کممه همسممرش د م  عقیممده دارد 

کمرده اسمد  ذاشمد بود ا ر همسرش را تنها میدیرانسانی  اآلن » :ا   جمدان خمود را قاضمی 
کجا رفته اسمدا  که این زمین کنیما پ  انسانید  که نمیشه ما به امان خدا  لش   یر شده 

کنمد؛ ومون   اقعًا با من زحمد کشیده اسدا ممی د نیمد انسمان بایمد  جمدان خمود را قاضمی 
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کمه  ان هم دیمده جد  جدان انسان داد اه ا سدا بستگی به  جدان فرد دارها من آدم بی ام 
کممه همسممرش  ی کننده شممرکدا «کننممد در ایممن مواقممع طممرف مقابمم  را رهمما می  23وهممارم نیممز 

همراهمی   مراقبمد از همسمرش را ، مبمتال اسمد العال  صمعبسای به یب بیمماری پوسمتی 
خمودم را جمای ا ن بگمذارم ممن ومه حقمی »: دهمد به یب حم  انسمانی   اخالقمی ارتبما  می

ها باید حمق دیگمران را حمق خودشمان بمد ننا ایمن بمه سمطح سمواد  ا انسانا ن هم داره، دارم
های  دارای تجربممه کنند ان مممرد نیممز دیگممر شممرکد «اهمما بسممتگی داره نیسممد بممه انسممانید آدم

کرده بوده  مشابه  کننمدابما همسرشمان  عنوان یمب انسمان اند به سعی  بمدین دلیم   همراهمی 
 ۀاصملی تجربممدهندۀ  تشمکی  اجمزایز یکمی ا  رشمد شخصمی  جمدان ، ایمن حم  انسمانید

کاری مخصوصًا در مردان   ابودکننده این پژ هش  شرکدفدا

دینتتی و مونتت:ی در رفتارهتتای ، دهنده ستت:م: متتدار داندتتت  عقایتتد متت ه ی جتتزء تشتتکیل
کارانه  فدا

کارانممه را بما، کنند ان ایممن پمژ هش شمرکد د عواممم  دینمی همچممون رضممای رفتارهممای فدا
هما  آن انمداممرتبط دانسمتهداشتن توک    عوام  معنوی همچون ارتبما  بما خدا نمد ، خدا ند

کممه کارانممه در برابممر همسممر را توصممیه می همما آنعقایممد دینممی  معتقدنممد     کنممد داشممتن رفتممار فدا
کاری در برابممر موجممب تممدا ، خدا نممد   پممذیرش تقممدیر درضممای، هماننممد توکمم  عممواملی م فممدا

ها در  تحمم  سمختیاین اعتقادات دینی   معنوی موجب  سمترش صمبر    شودا همسر می
های  سمای بما جود بمدرفتاری 37 کمه کننده شرکد نهمین، عنوان نمونه به ه اسداها شد آن

رفتمار خمود را بمه رضمای ، کرده اسمدمراقبد  ها آنهمسر )مادر شوهر   پدرشوهر( از  خانوادۀ
ک» :دهد خدا ند ارتبا  می کسی نبود  کنها به خاطر رضای خمدا ا ن خب  ه ازشون مراقبد 

کمردم تما خمدا از ممن نرنجمدا بیشمتر عقایمد ممذهبی  دادم   ازشمون مراقبمد می کار  انجام ممی
خممودم   رضمماید خدا نممد   د م بممه خمماطر رضمماید شمموهرما شمماید خممودم رضمماید در نممی 

کمه  کننمده سمومین شمرکد «انداشتم؛ خب دیگه تقدیر خدا ند بودها دیگه دسد من نبوده
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درپمی حتمی در نقما  ممرزی  همای پی سختی همچمون انتقای همسرش نظامی بوده   شرایط
کرده ها    اعتقادات دینی   توک  بر خدا ند را عام  مهمی در تحمم  ایمن سمختی، را تجربه 

کاری بارها همم ، ایم که در زند ی مشکلی داشته ما همیشه هنگامی» :داند های خود می فدا
کسیا همیشه میگم خمدایا فقمط  نه به برادرم نه به هی ، نازم نه به مادرم می ام به علی  فته

کممن  ممم خممدایا فقممط تممو ر  دارم   هممی تممو ر دارم   روزی هممزار بممار مممی کمکممم  اا اک  نممدارم تممو 
کمه بمه یمب دربسمته خموردم بع ی مواقع توی زنمد ی کنمه ازخداخواسمته، ام بموده  کمکمم  ، ام 

کردها ت کمه انسمان تحملمش بیشمتر بشمها  وک  به خدا موجب میخدا ند مشکلم را ح   شود 
 نیمز کنند ان دیگمر شمرکد «ا قتی باخدا حرف زدم بعمد یمه آراممش خاصمی بهمم دسمد داده

 تمماثیررسممد  بممدین دلیمم  بممه نظممر می انممداداشممتهکننده سمموم   نهممم  شممرکدمشممابه  هایی تجربممه
کاری در  تجربمممۀهای ضمممروری  دهنده تشمممکی عقایمممد ممممذهبی   معنممموی یکمممی از جمممزا  فمممدا

 اسدا های پایدار ازد ا 

کارانه جزء تشکیل  دهنده چهارم: سع لزوم متقابل ب:دد رفتارهای فدا
کارانمممۀ متقابممم لممم  م  بمممرکننمممد ان ایمممن پمممژ هش شمممرکد تممممام  در زنمممد ی  رفتارهمممای فدا
کردهزناشویی  کید  که شمک  ایم انداتأ کمه زن   ممرد آ -دهبه این معنا  کاری ایمن اسمد  ی فمدا

کارید  در قباهر  کاری بزننمد؛ زیمرا فمدا زا  توانمد آسمیب میطرفمه  یب ی یکدیگر دسد بمه فمدا
کاری شممرکددر ایممن پممژ هش  اشممود کممه بممه فممدا بیممماری  مممثاًل در قبممایهای بمم رگ  کنند انی 

کارانمۀ، اند زده همسر دسد کنندۀ  شمرکد ااند کرده همسرشمان نیمز اشماره به رفتار متقاب  فدا
کارانه ا ی استعارههفتم از  کلنگ برای متقاب  بودن رفتارهای فدا لمذت  کند  استفاده میه

کمه » داند: د جانبه بودن میهمکاری متقاب    را به آن  کلنمگ اسمد؛ زممانی  مانند بمازی اه
که ا ن هم باه بر د بار پایین می تو یب ا ن هم برای بار دیگر بایمد پمایین بیماد تما تمو بماه ، آیی 

کمه تمو همیشمه پمایین میممونی  جوری بازی بر یا این کمن  کردن به آدم لمذت میمده؛ امما فکمر 
 کنندۀ شممرکد «اجمموری بممازی نمیشممه   آدم لممذت نمممی بممره  ا ن بمماه یمما بممالعک ا خممب این

کاری متقابمم  ، اسممد خطرنمماککممه همسممرش دارای یممب بیممماری پوسممتی  نیممز وهممارم از فممدا
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همما را  مممثاًل پممدر   مممادر مممن همممراه ممما بممودنا همسممرم بسممیار آن» : ویممد همسممرش سممخن می
کمممرده  یمممر بمممود؛ همسمممرم نگذاشمممد حتمممی یکمممی از  های آخمممرش زمین ا ممممادرم سمممای مراقبمممد 

انممدا همممین اآلن  دختممرانش حمممامش بدهنممدا دقیقممًا ا نمما هممم ماننممد پممدر   مممادر خممودش بوده
کممه همسممرش  کنندۀ شممرکد «اهمیممرهمسممرم هممر هفتممه سممر قبممر پممدر   مممادرم  سممای  37ا ی نیممز 

همسممرم بسممیار ، افتماد شمب نممدارم ا ممر ایمن اتفمماق بمرای مممن می»:  ویممد می، اسمد فلمما شمده
کاری می یکممممی از اجممممزای  ءیممممن جممممزا، بنممممابراین؛ «کممممرد بهتممممر از مممممن   بیشممممتر از مممممن فممممدا

کاری اسممد سمماختار تجربممۀضممروری  دهنده تشممکی  کممه  ؛فممدا بهتممرین حالممد بممه ایممن معنمما 
کاری در ز  متقاب    د طرفه بودن آن اسدا، ند ی زناشوییفدا

کاری یک جزء تشکیل د فدا  زا طرفه و آسیب دهنده پنجم: ادرا
کاری  شرکد زا   منفمی  را در بع می مواقمع بمه صمورت آسمیبکنند ان ایمن پمژ هش فمدا

کرده کاری یب اند  توصیف  کمه فمدا ز   هابمه صمورت یکمی از   سمویه بموده  آن زمانی اسمد 
کاری  شتر از طرف مقاب بیجانبه  یب کننمد ان شمرکد  ا در تجربمۀکمرده اسمداقدام به فمدا

کاری باعم  پایمداری وند  این پژ هش هر بمرخالف امما ، شمدهزنمد ی زناشمویی این نوع فمدا
کارانه–جزا وهارم    نتمایا منفمی را در  احساسات ناخوشمایند -متقاب  بودن رفتارهای فدا

کاری منفمممی، کنندۀ هشمممتم شمممرکد، بمممرای نمونمممه هممما برانگیختمممه اسمممدا آن   ونمممه نرا ای فمممدا
کردن )یب» :کند وصیف میت کاری   27طرفمه( باعم  شمده زنمد ی ممن حمداق   این نوع فدا

کمرده، سای طوی بکشه بمه ممن ، کمه رفمتم شمناس ر اناما  اما احساسات خودم را نیز سرکوب 
مممیگم بممه اسممدا بهممش )همسممر(   اند   یکجمما افسممرد ی شممده همما همممه جمممع شممده  فممد این

شممای  ااا؛  لممی ، جا بمری؛ دما نممد تفمریح نیماز دارم؛ وممه جموری تمو میتممونی بما د سممتد هممه
کممه تنهمما نمیممره جممایی کممه مممن می  قتی شممرکد  «اخممواهم بمما همکممارم مشممهد بممرم میگممی زن 
کاری ممن بیشمتر یب» دارد: یمشابه ۀ هفتم تجربۀکنند  جمدی بمدم  طرفمه بمودها از بح  فدا

اما  قتمممی یکمممی د  بمممار ممممیگم    امممما همیشمممه آراممممش نگرفتمممه، ام دادهمیمممادا همیشمممه آراممممش 
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دیگمممه دنبالشمممو نگمممرفتما ایمممن ، کنمممه عنوان قبممموی نمی هی  خیمممای میشمممه   بمممه بینم بی ممممی
کاری بیشمتر بمرام آسمیب کاری مثبمد   منفمیشمرکتکنند ان  «ازا بموده فدا بما توجمه بمه را  فمدا

کممرده نتممایا کاری منفممی م انممداتوصممیف     همچنممینوجممب سممرکوبی عواطممف نتممایا فممدا
کاری مثبممممد موجممممب موجممممب احساسممممات منفممممی    پیشممممرفد   بهبممممودی افممممزایش فممممدا

توصمیف  بمه ایمن شمک را   یری این نتیجمه، سوم کنندۀ ا شرکدشود می مثبد احساسات
کاری منفی باشه زند ی را پایمدارتر می» :کند می شمها آدم  کنمد امما موجمب رشمد نمی ا ر فدا

کاری موجممب پیشممرفد شممود نممه اینکممه موجممب  میاحسمماس منفممی پیممدا  کنممها بهتممره فممدا
کاری  که آ اهانه باشه   بد نه بمرای ومه ویمزی فمدا کاری بهتره  پسرفد بشها به نظر من فدا

کاری می که جواب فدا بمه جمزا  دهنده تشمکی این جزا «اشه هاش داده می کنها باید بد نه 
فمرد ، صورت  یمردقدردانی که ا ر  در ارتبا  اسد -همسر قرار  رفتن  مورد قدردانی-هفتم 

کاری  کاری مثبمد   موجمب  کمه کنمدا نکتمۀ دیگممر را منفمی ادراک نمینتمایا فمدا منفممی فمدا
کاری  علد، شود می کاری با دهی  منفی مانند ا کنند ان پژ هش اسد شرکدفدا ا ر فدا

کاری منفمی  آن نتیجمه،   همراه با سمرکوبی عواطمف باشمدانجام شود جلو یری از تنش  فمدا
کاری بما هشمتماکنند ان هفمتم    شمرکدشبیه به تجربه  خواهد بود؛ مواردی دهیم   ا مر فمدا

کردن همسر باشد توسعۀ، پیشرفد همایی خواهد بود؛ تجربهنتایا آن مثبد ، زند ی   شاد 
کاری ممورد ششممفمدشبیه تجربمۀ  ایمن  کنند ان شمرکد هممۀ، بنمابرایند م   پمنجما ، ا ی، ا

کاری مثبممممد   منفممممی ، صممممورت مسممممتقیم یمممما دیرمسممممتقیم  بممممه، نوعی بممممه پممممژ هش بممممه فممممدا
که معیار اصلی برای شرکد در ؛ تجربهاند کرده اشاره    اسدابوده  این پژ هشای 

گ شتت دهنده ششتم: اعتقتاد بته هم دتته جزء تشکیل کارانته نریتر  صت ر و ، های رفتتار فدا
 ها تحمل سختی

کمرده، هاتحم  سختیکنند ان در این پژ هش به شرکد انمد صبوری    ذشد اشماره 
کاری   نیمز هزممۀ آن دانسمته  این رفتارهما را همبسمته کننده  انمدا ششممین شمرکدهمای فمدا

کممرده مممن در زنممد ی سممختی» ویممد: مممی ام؛ هماننممد رفممتن بممه ر سممتا    های بسممیاری تحممم  
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کممردما بایممد  ذشممد می، های خممانوادۀ همسممرم بممدرفتاری ؛ وممون زنممد یم بممه کممردم اممما صممبر 
کنم آدم اینجا نمی کمردن رسیدا فکر  کار ماننمد ممن شمرایط سمخد را تحمم   صمبر ، های فمدا

کردندا این کار نمی کردند    ذشد   37نهمم از تجربمه  کنندۀ شرکد «اشدند جوری نبود فدا
که بما ا  بمدرفتاری ممی، بیمار خودسای نگهداری مادر شوهر   پدرشوهر  ، کردنمددر شرایطی 

تجربمه اعتیماد همسمرش   اسمطۀ بهکمه را هایی  کننده هشمتم سمختی زنمد   شمرکدمیحرف 
ینمب اسمد   » : وید میونین صبر خود از سوم  کنندۀ شمردا شرکد برمی، کرد من اسممم ز

ینمب صمبر داریا شماید مشمکلی پیش همکاران به من می آممده   ممن   ن تو مث  ح مرت ز
کممه مممردم بممه مممن مممیگن تممو وممرا ایممن کممردم  قممدر صممبر داریا مممن مشممکالت را سممخد  صممبر 

کاری بممهکنند ان همممواره  شممرکد «اد نم نمممی  انممد: کرده خممود اشمماره  ذشممد در تجربممه فممدا
کممممرده» کممممردن اسممممد؛ مممممن هممممم  ذشممممد  کاری  ذشممممد  یعنممممی از خیلممممی ویزهمممما ، ام فممممدا

کممردم وشم کارانممه در تجربممۀ سممتهکنند ان دیگممر نیممز بممه همب شممرکدا «پوشممی   های رفتممار فدا
کلی تجربۀ ها کرده   آن اشارهخود  کاری  را در ساختار   ااندخود ضروری دانستهفدا

کارانۀ همدر با قدردانی از او جزء تشکیل د رفتار فدا  دهنده هفتم: لزوم ادرا
کرده شمممممرکد کارانمممممۀ توسمممممط همسرشمممممان کمممممه رفتممممما انمممممد هنگامی کنند ان بیمممممان  ر فدا

کارانمه ۀانگیمز، شده اسد قدردانی  کرده بیشمتری بمرای رفتمار فدا شمرکد همچنمین  اانمد پیدا
کممه دارای تجربمم کاری بوده ۀکننممد انی   العال  هممای صممعب بیماری مممثاًل در قبممایانممد ) فممدا

، عنوان نمونممه بممه ااند کرده اشممارهخممود ازحممد همسممر  ( بممه سلاسممگزاری   قممدردانی بیشهمسممر
که  شرکد کمرده تنهایی بمهسای  37همسر معلوی خود از کننده د م  ممورد  تجربمۀ، نگهمداری 

کممرده اسممد را این قممرار  ممرفتن خممودقممدردانی  های همسممرم  بممه خممدا اینمما  فتممه» : ونممه بیممان 
یممد از خممودش بارسممیدا همیشممه بممه مممن میگممه تممو همه تممو ، کسممم هسممتی هسممتنا د سممد دار

طرفا روزی داشمممد دعممما  طرف   تمممو یممب خممواهر   برادرممممی؛ همممۀ دنیممما یممب، ممممادرم، پممدرم
کمردما  می کمه خماری همم در  داشمد میکرد؛ من رسمیدم    موش  کمن   فمد: خمدایا توکماری 
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کاری را بهکنند انی  شرکد اا«اادسد شوهرم فر  نره زا تجربمه  عنوان رفتاری آسمیب که فدا
کاری  ظیفممۀ، انممد کرده از  همما کننممدا آن شممکاید می، قلمممداد شممده اسممد همما آن از اینکممه فممدا

 ی کننده شمرکد، عنوان نمونمه بمه انمدا  فتهتمای  خود بمه ممورد قمدردانی قمرار  مرفتن سمخن 
کممممه همسممممرش دارای سوامصممممرف مممممواد بمممموده اسممممد بلممممه » : ویممممد بمممماره می دراین، هشممممتم 

یه دیگه؛ به همین کار بمه انسمان نگماه نممی جور کمه انجمام  عنوان آدم فدا کننا ممیگن  ظایفمه 
کاری می کمنن؛ امما منمد نگمذارها ، کنمه بدها آدم  قتمی فمدا کمه ازش تشمکر   قمدردانی  خوبمه 

کممردم؛ یعنممی ا  نبایممد ببینممها خممب ا ممر قممدردانی می 27مممن هممم  خممب ، کممرد سممای  ذشممد 
کمه ،  فمد ا مر تمو نبمودی شمدا ممثاًل می رفتارهای ممن بیشمتر   بهتمر می ممن زنمد یم بمه اینجما 

ا ی   هشممتم  ۀکنند شممرکدمشممابه  تجمماربیدارای نیممز  کنند ان دیگممر شممرکدا «رسممید نمی
کاری  یتمایممم  بیشمممتر، انمممد دردانی قرار رفتهممممورد قمممهممما  آنکمممه  هنگامی اانمممد بوده بمممرای فمممدا

کممیکممی از تجممارب شممرکد  اندا داشممته کاری منفممی اشممارهکننممد انی  مممورد ، انممد کرده ه بممه فممدا
کارانۀ آن قرار نگرفتن قدردانی توان بمه ایمن می، بنابراینها توسط همسر بوده اسد؛  رفتار فدا

کارانممممه به نتیجممممه رسممممید ردانی قممممرار  ممممرفتن جممممزا صممممورت مممممورد قممممد درک شممممدن رفتممممار فدا
کاری در زند ی زناشویی دهندۀ تشکی  کنند ان بود ضروری تجربه فدا  ه اسداشرکد 

کاری بتته جتتزء تشتتکیل گ شتتت  از  دهنده هشتتتم: مونتتای فتتدا عن:اد عتتدم د:ددتت:اهی و 
 د:د برای دیگری

کار، کنند ان این پژ هش در تجربۀ شرکد    طمی آن بمه نفمعکمه فمرد  رفتاری اسد یفدا
کمه  ا ذرد خود می ها   امیای از خواسته، به خاطر دیگری )همسر( از ویزهمایی بدین شک  

که د سد ندارن ذر د به خاطر همسر مینکه د سد دار د بمه خماطر همسمر نمد یا ویزهایی را 
کممه کرده  ن نمموعی دیگممر خممواهی توصممیفکنند ا شممرکد راایممن رفتممار نممدا ده انجممام می  انممد 

فرا انمی ایمن کننمد ان ایمن پمژ هش شمرکد   ذشتن از می  خود برای دیگمری اسمدا تجربمۀ
کمه  شمرکد ماننمده دهمدا را نشان می -یا به تعبیری دیگرخواهی–رفتار  کنندۀ شمماره دهمم 

کمه مطلموب ممیلش نبموده اسمدا دیگمر  ا  از خانوادۀ، به خاطر همسر کمرده؛ هرونمد  مراقبد 
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اداممه انصراف از ، به خاطر شغ  همسر خود ز به تجاربی مانند ترک  طنکنند ان نی شرکد
کرده تحصممی  یمما اشممتغای بممه خمماطر همسمممر  ااا سمموم در ممممورد از  کننده انممدا شممرکد اشمماره 

قطعممًا » : ویممدونممین مممی، منظور همراهممی بمما همسممر بیمممارش بممه، هممای خممودخود ذشممتگی
کممه بمما توجممه بممه شممرایط شممغلی   حرفممه این یممه  کوهنمموردی بممرم؛  ام جور )ورزش( د سممد دارم 

کنما  قتی ممی د نمم شمرایط همسمرم این پیاده یمه ر ی  ممکنمه بمرام ممکمن نباشمها ممن ، جور
کردما نگذاشتم حتمی یکمی از افمراد خمانوادۀ  همیشه باجان   دی نقش پرستار ر  برایش ایفا 

کممموی  ذاشمممتمش   بمممه، حتمممی خمممواهرش، خمممودش کنمممها خمممودم ر ی   بیممماد   ازش مراقبمممد 
که به خماطر  بیان مینیز د م  کنندۀ شرکد «ابیمارستان رسوندمش همسمرش از ر حیمه کند 

کممرده؛ ازد ا  مجممدد  کممه خیلممی از خممودداری  توسممط همسممرش  نیازهممایش )جنسممی(هرونممد 
کممه بممرم یممب زن » :شممود بممرآورده نمی از شممما وممه پنهممان پارسممای خممودش بهممم پیشممنهاد داد 

حتمی ا مر د  تما وشمممو از دسمد ، اضمی نیسمتمبگیرما  لمی بعمد از یمب ممدت  فمد ممن ر
کنم تو با یب زن دیگه هستیا من ا ر دوبماره ازد ا  بکمنم  ضمع  بدما وون نمی تونم تحم 

کمه همسمرم د سمد داشمد انجمام بمدما اآلن  کمردم  کاری  ر حی   ر انی ا  بدتر می شها من 
کاری می ید ا ر شما اسمش ر  فدا کاری اسمدا شماید ممن همم ،  ذار عنوان یمب  بمهپ  فمدا
کممه از ا ن کممردم وشمهمما  مممرد نیازهممایی داشممتم  کننممدۀ «اپوشممی  بممه تجربممۀ ششممم نیممز  شممرکد 

شرایط زند ی در ر ستا مانند جهنم برای ممن بمودا فقمط بمرای شمرایط » کند:مشابه اشاره می
کممه از آن وشم زنممد ی کممرده ام   ویزهممایی هممم بمموده  ام؛ ماننممد ادامممه تحصممی ا ارشممد  پوشممی 

کردم، اما به خاطر اینکه مسیر دور بود ،قبوی شدم کاری پیدا  اما بمه خماطر ، نرفتما من حتی 
که دکترا قبوی شد کمردم، ا ن  کار ر   ی  بمه تجماربی مشمابه کنند ان دیگمر نیمز  شمرکد «اا ن 

کرده کا، بنابرایناندا اشاره   دهنده ضمروری تجربمۀ رانه جزا تشکی این معنا از رفتارهای فدا
کارانه کاری  کننمد ان بموده شمرکد فدا کمه فمدا های خمود بمه  از خواسمتهپوشمی  را وشماسمد 

کرده  ااندنفع همسر توصیف 
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 دهنده نهم: داشت  یک نگرش بلندمدت و متوهدانه به زندگی زناشویی جزء تشکیل
  تعهممد را عاممم   داشممتهازد ا  بممه بلندمممدت  ینگرشمم، کنند ان ایممن پممژ هش شممرکد

کننده وهممارم از  شممرکد، عنوان نمونممه بممه اندا دانسممتهاصمملی پایممداری زنممد ی زناشممویی خممود 
کمه  نگماه میبلندمدت   ارزشمند به زند ی زناشویی ، ی پایداردید اه کنمون کنمد  در نسم  ا

کمرنگ  کمم شمدها جوانمانی را ممی»: شده اسدجوان  کاری  کمه احسماس  اآلن دیگر فدا بینم 
کاهسمدا انگمار یمب بمده بسمتانها احسماس ممیکنن  می کنن ماننمد یمب  زند ی مانند یمب 

که می هفتممین «ا کننااا کنن    رنه پرتش ممی خرند   ا ر به دلشان بود استفاده می کفشه 
کمرده اسمد اشاره مینیز کننده شرکد  کمه از تمنش در زنمد ی جلمو یری  بمه ایمن دلیم   ؛کند 

مممن ا ممر هممر تممنش   دعمموایی بممه  جممود مممی آمممد قهممر » :اسممدبمموده  زنممد ی بمماد امی کممه دنبممای
کاری نمی می که زند یم  کردم   فدا دار شدم؛ بایمد در  آوردا من بچه سای د ام نمی 27کردم 

کنند ان  این نوع دید اه «اکنار بچه هام بمونم موجب پایداری زند ی زناشمویی در شرکد 
لحظمه  زنمد ی یمب »زنمد:  می حرفدید اهی مشابه از کننده دهم  شرکد اشده اسد ها آن

  د لحظممه نیسممدا زنممد ی ادامممه داردا ایممنم یممب نمموع زنممد ی اسممدا زنممد ی خیلممی بمم رگ 
کمه فقمط بما  اسدا نبایمد بمه لمذت کنمیما زنمد ی بیشمتر از ایمن اسمد  کوتماهش  های ز د مذر 

کنیم های آنی مقایسه لذت کنند ان «ااش  کننده سوم   دهم شرکد دیگر همانند  شرکد 
انمد داری زنمد ی زناشمویی بمودهپایم در جسمد   جموی   داشمتهدمدت به ازد ا  بلن ینگرش

کاری  دهنده ضروری تجربۀ تشکی این نگرش جزا دهد  که نشان می  بوده اسدا ها آنفدا

کردد به دلیل ع:امل بیرود از سیدتتم زد جزء تشکیل کاری  وشت:هری  دهنده دهم: فدا
 مانند فرزنداد و جاموه

کاری  یکمی از ایمن عوامم   شموهری اسمدا  سیستم زنبیر ن از به دلی  عوام   اهی فدا
 انمداهش حداق  دارای یب فرزند بمودهکنند ان این پژ شرکد  ا همۀفرزندان اسد داشتن

کمردهاز ایجماد تمنش در زنمد ی زناشمویی ، فرزند داشتنبه دلی   ها آن کنمار همسمر ، پرهیمز  در 
کرده وشمهای خود    از خواسته  مانده خود باقی  کنندۀ شمرکد، عنوان نمونمه بمه اانمد پوشمی 
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، ا ر مدام سمر ایمن موضموع  ا ن موضموع بما همسمرم در یمر شموم»  وید: می هفتم در این مورد
کموویکم نگماه ممی این در یری بر ر ی بچه هام نیز تمأثیر می کمنما ومه  مذارها دیگمه بمه بچمه 

کممنما دیگممه  یممره فایممده داردع وممه ارزشممی داردع ایممن بچممه هممم یمماد می ؛ دیگممه  فممتم سممکوت 
کن؛ بمه خماطر بچمه همام  ذشمتم کمه بیشمت ممورد دیگمری از تجربمۀ «ا فتم  لش  کاری  ر در فمدا

کاری ، شمده کننده دیده زنمان شممرکد ، عنوان نمونممه ا بممههمسممر بمموده اسمد بممرای خمانوادۀفممدا
کممرده اسممدمممادر همسممرش نگهممسممای از پممدر    37کننممده نهمممین شممرکد  ا شممرکد داری 

کاری نیممز هشممتم   سمموم ، هفممتم کننممد ان کممردههمسممر  بممرای خممانوادۀفممدا کممه انممد را تجربممه 
، عنوان نمونممه بممه اهمما در ازد ا  اسممد فرهنگممی   نقممش خانواده یعممامل  جممود دهندۀ نشممان

همایی  یمه موقع» : ویمد  جمود تجمارب سمخد در زنمد ی زناشمویی می کننده هفمتم بما شرکد
کاری به خاطر بچه که فدا خماطر پمدر   ممادر یما حتمی همکماران باشمدا ممن  به، ها هم هسد 

کمه د سمد داشمتم جمدا بشمما ا ی بمه  خودم به خاطر سه تا ویز در زنمد ی نشسمتم؛ هرونمد 
همای همکمارانا پم   ماهی  خاطر بچه هاما د م به خاطر پدر   مادرم   سوم به خماطر حرف

کممردن در زنممد ی زناشممویی بممه دلیمم  عواممم  بیممر ن از زنممد  قد کاری  ؛ « ی زناشمموییههمما فممدا
ط اجتمممماعی فرهنگمممی جمممزا خمممانواده همسمممر بمممرای زنمممان   محمممی، فرزنمممد داشمممتنبنمممابراین 
کاری تشکی   ابوده اسد دهندۀ ضروری در تجربۀ فدا

گیری از دان:ادۀ م دأ جزء تشکیل  دهنده یازدهم: الگ: 
کاری خمممویش کنند ان پمممژ هش در بیمممان تجربمممۀ شمممرکد ی بمممه یممماد یری رفتارهممما، فمممدا

کارانه کننمدۀ، عنوان نمونه بها اند کرده مادر اشاره خصوصًا از، از محیط خانواده فدا  شرکد 
کاری  که دارای تجربه فدا  ویمد:  می، در نگهداری از همسر معلوی خمویش اسمد بسیارد م 

 فد: پسرم دسد همکاران را بگیرا خدا جایی جواب خموبی هماتو  مادرم همیشه بهم می»
کمب همکاران را رها  فد:  قتمی  ها توسرم بودها حتی می نکنا همیشه این میدها دسد 

کردن؛ وون همیشه مادرم بهشمون  مادرم به رحمد خدا رفد  ربه کو   کووه هم  های ا ن 
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کماًل این»: کنمد ای مشابه اشاره می کننده نیز به تجربه شرکد هشتمین «اداد دذا می جمور  مما 
که خودمان را مس وی نشان بدهیما مادرم هم کشیده اسمدا پمدرم  خیلی سختی بار آمدیم 

کمممار ر بممموده اسمممد   خیلمممی سختی کمممرده؛ ا مممر ویمممزی  همممم  کشمممیده اسمممدا تحمممم    صمممبر 
کرده اسدا پدرم هم عقاید مذهبی قوی داشمته کنند ان دیگمر  شمرکد «انداشتیم صبوری 

کاری  الممدین ؛ اند کرده بممه ایممن الگممو  یممری اشممارهنیممز ایممن پممژ هش  بنممابراین تجربممه دیممدن فممدا
کاری  ی تجربۀ دهنده تشکی ند جزا توا می  کنند ان این پژ هش باشدا شرکدفدا

د تفاوت جزء تشکیل کارانه دهنده دوازدهم: ادرا  های جندیتی در تجربه رفتار فدا
کرده شممرکد کممه کنند ان زن ایممن پممژ هش اشمماره  کاری  انممد  مممردان بیشممتر از ، زنممانفممدا

کاری ، کننده هشمممتم شمممرکد، عنوان نمونمممه بمممه اسمممدا کمممرده  را بمممهفمممدا عنوان  ظیفمممه ادراک 
یها فکر می» اسد: کار کمار را انجمام  من اآلن نمیگم این فدا کنم وون من یمب زنمم بایمد ایمن 

کافیمه تما آدم  بدما وون یب زن   مادر نیز هستم   همچنین همسمر نیمز هسمتما هممه این هما 
کاری بکنممه شمموهرم  مممن خممودم بیشممتر از» :کنممد کننده نیممز بیممان می شممرکد هفتمممین «افممدا
کممرده کاری  کاری زنممان خیلممی  فممدا کممه فممدا کار باشممندا معلمموم اسممد  اما انگممار زنممان بایممد فممدا

خممواهرم » :کنممد بیممان میدر تجربممۀ مشممابه  کننده سمموم نیممز شممرکد «ابیشممتر از مممردان اسممد
کرد تا همسرش صاحب همه ویز شمد؛ امما بعمد از فموت خمواهرم  سوخد   ساخدا تحم  

کممه هی ،  رفممدا ا ممر خممواهرم بممودسممه ممماه نشممده همسممرش زن   قممد  مممن اطمینممان داشممتم 
کممه ای جنسممیتی هممایتفمما تبممه ، در ایممن پممژ هشکنند ان زن  شممرکد «اکممرد ازد ا  نمی

کاری کاری  کمه کنمد   نیمز بمه اینممی ظمایف زنمان قلممداد  را جزا فدا بمه نسمبد زنمان در فمدا
کرده، شود می مردان بیشتر مشاهده کمه از تجربمۀ تی دیگمرا تفا ت جنسیانداشاره   ممردانی 

کمه ممردان ، شود این پژ هش استنبا  میدر  کننده شرکد یماد خمود را این اسد  کاری ز فمدا
 حفممر رابطمممۀکممه زنممان بیشمممتر بممه دلیمم   درحالی دهنممد؛ممممیبممه انسممانید    جممدان ارتبمما  

کاری  داشتنزناشویی    کاری  هشمتم بما ۀکننمدانمدا شمرکد  کردهفرزند فمدا بیمان تجربمه فمدا
انسمانید در یممب مممرد » کنممد: ونممه توصمیف مممی یمن تفمما ت را اینادر اقمموامش یکمی از مممردان 
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کاری می کاری بیشممتر از مممردان اسممد؛ اممما ا ممر مممردان  باعمم  فممدا شممودا هممر ونممد در زنممان فممدا
کاری بکننممد کاری می تر   انسممانی خیلممی عمیممق، فممدا کننممدا شمماید زنممان بیشممتر بممرای  تر فممدا

کاری می، موقعیمد را بمه نفمع خمود بکننمد حفر موقعید خود   اینکه برجسمته  «اکننمد فمدا
کارانمه توسمط زنمان شمرکد کننده در ایمن پمژ هش نشمان  کردن تفا ت جنسمیتی در رفتمار فدا

که ادراک تفا ت جنسیتیمی کاری  دهنده ضروری تشکی جزا  دهد  بموده  هما آنتجربه فدا
 اسدا

 بحث
کلمی تجربم کاری در پمژ هش حاضمر ۀساختار  بمه ایمن شمر   دهنده تشمکی جمزا  32شمام  ، فمدا

داشمتن ا 2؛ داشتن ح  عشق   عالقه به همسر   درک شمدن در زنمد ی زناشمویی ا3 اسد:
دینمی   معنموی ، ممؤثر دانسمتن عقایمد ممذهبی ا1؛  جدان   رشمد شخصمی، ح  انسانید

کارانه کارانمه ا5؛ در رفتارهای فدا کاری ادراک فما 1؛ ح  ل  م متقاب  بمودن رفتارهمای فدا دا
کارانمممه نظیمممر  ذشمممد همبسمممتهاعتقممماد بمممه ا 0 ؛زا طرفمممه   آسمممیب یب صمممبر   ، های رفتمممار فدا

کارانممممه همسممممر  ا7؛ ها تحممممم  سممممختی معنممممای ا 1از ا ؛ قممممدردانی  بممممالمممم  م ادراک رفتممممار فدا
کاری به داشمتن یمب نگمرش  ا2؛ عنوان عدم خودخواهی    ذشتن از خود بمرای دیگمری فدا

کممردن بممه خمماطر عواممم  بیممر ن از  ا36؛ بلندمممدت   متعهدانممه بممه زنممد ی زناشممویی کاری  فممدا
ادراک  -32 ؛  الگمو  یمری از خمانواده مبمد  ا33 ؛ شوهری ماننمد فرزنمدان   جامعمه سیستم زن

کارانه تفا ت  اهای جنسیتی در تجربه رفتار فدا

کاری جمع کممممهمشممممابه ، بنممممدی تعمممماریف  ذشممممته در مممممورد فممممدا  بمممما توصممممیفی اسممممد 
کمممردهکنند ان پمممژ هش  شمممرکد های  بمممه همبسمممته کمممه در ایمممن توصمممیفا هرونمممد انمممدارائمممه 

کاری کیدمخصوصًا ازخود ذشتگی بیشتر ، فدا بمه  در تعماریف  ذشمته نیمزشمده اسمدا  تأ
کممه بممه د   شممده اشارهشممریب زنممد ی یمما رابطممه  نفممعهای خممود بممه   ذشممتن از خواسممته اسممد 

کاری منفعم ( یما انجمام دادن رفتارهمایی کمر نظر صمرفصورت  دن از رفتارهمای دلخمواه )فمدا



 711 ........................................................................................  های پایدار تجربز ریستز فداکاری در ازدواج

 

کاری منفع ( تقسیم  ؛2661، یملد   مورد ناسد )ا هبندی شد که دلخواه فرد نیسد )فدا
 ؛3227، همکمممماران هنممممگ   ن ؛3222، رازبالممممد   همکمممماران، هنممممگ ن ؛2667، 1حسممممین
کاری متقابممم  دهنده تشمممکی اجمممزای (ا ارتبممما  3222، ممممارکمن   اسمممتنلی کاری ، فمممدا فمممدا

کاری مثبمد   منفمی نیمز در پژ هش، سویه یب  ذشمته  همای مورد قدردانی قرار  رفتن   فمدا
کاری مورد بررسی قرار رفته اسدا موجب عواطمف ، متقاب    با دهی  مثبد باشد، ا ر فدا

ا ا ممر رفتممار شممود موجممب عواطممف منفممی می، سممویه   بمما دهیمم  منفممی باشممد مثبممد   ا ممر یب
کارانممه  کار ایممن عممم  را بممه شممک  آسممیب بممه ، طممرف مقابمم  ادراک نشممود  سممیلۀ بهفدا فممرد فممدا

تحقیقمی در  (2662، 2)به نق  از پارکر   پاتنمدن 2667، ویتون   همکاران کندا خود تجربه می
کممه ز   نشممان داده کاری را بههممایی  انممد  کرده کممه فممدا نشممانگان ، انممد صممورت آسممیب ادراک 

کردهافسرد کیمد می  ی را  زارش  کمه هنگامی اندا تحقیقات دیگر بر این مسم له تأ کمه  کننمد 
کاری بممرای آن ز   هامی کممه همسرانشممان رادممب بممه فممدا بیشممتر تمایمم  بممه ، همما هسممتند داننممد 

کممه افممراد در ر ابممط خممود دنبممای انصمماف کاری دارنممدا ممکممن اسممد بممدین دلیمم  باشممد  ، فممدا
کممه آنچممه بممه همسرانشممان میتعممادی   عممدالد هسممتند؛ بممه ایممن شممک همما نیممز  دهنممد از آن   

کننممد ) ن یافممد  ؛ بممه نقمم  از 3222، ؛ ویزلکویسممد   همکمماران3227، هنممگ   همکمماراندر
کاری امممری متقابمم    د سممویه باشممد (ا2661، ایملممد    ممورد ن کمتممر ، همچنممین ا ممر فممدا

که یکی از همسر صورت منفی   آسیب به خود ادراک می به کمه شود تا زمانی  کند  ان ادراک 
کاری می بیشممتر   بممه یتممون   همکمماران تنهایی فممدا ، ؛ بممه نقمم  از پممارکر   پاتنممدن2662، کنممد )و

کممه رضمماید بیشممتری دارنممد   تجربممۀهمچنممین پممژ هش نشممان داده افممرا (ا2662 عواطممف  دی 
آفمرینش   بمه  جمود آوردن تجمارب  ها آن یری  جهد، مثبد نسبد به شریب زند ی دارند

لمد   همکماران میا همای پژ هش(ا نتمایا 2636، ملمد   همکمارانی ابط اسمد )امثبد در ر
کمه 2635   2632، 2636، 2661) کاری بمه تجربمۀ همای انگیزه( نشان داده اسمد   اسمتقبالی فمدا

کاری بمممه تجربمممۀ انگیزهکمممه  درحالی ؛شمممود عواطمممف مثبمممد ممممرتبط می  همممای اجتنمممابی فمممدا
                          
1. Hussain, T. 

2. Parker, R., & Pattenden, R  
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کاری متقابمم     کنند ان پممژ هش حاضممر شممرکددر تجربممه انجامممدا  عواطممف منفممی می فممدا
 همم بمه همم بمه ثبمات زنمد ی  ، همسمر   پیشمرفد زنمد یبمه همچون عشمق  یمثبد با دهیل

کاری منفی   که  شود؛ درحالی بخش منتهی می احساسات رضاید هرونمد ، طرفمه یبفدا
کمممب می بخش  موجممب احساسممات نممامطبوع   دیممر رضمماید، کنممد کممه بممه ثبممات زنممد ی 

کمه نقمش  های پژ هشبیشتر  شودا می کاری مربو  بمه تحقیقماتی اسمد   ذشته در مورد فدا
کیفیممد رابطممه مهممم دانسممته ۀانگیممز کاری را در  کاری  ؛انممد فممدا کممه فممرد وممرا فممدا بممه ایممن معنمما 

کاری ) همای اسمتقبالی انگیزهکمه شده اسمد  ها بیان کندع در این پژ هش می کاری فمدا فمدا
کردن دیگران یا ایجماد صممیمید جوی پیامدهای م کردن باهدف جسد ثبتی وون شاد 

کاری همممای اجتنمممابی   انگیزه مثبممممد ۀکیفیممممد زناشمممویی رابطممم بممما بیشمممتر در رابطمممه(  فممممدا
کاری باهممدف اجتنمماب از پیامممدهای منفممی همچممون تعممارض) کمماهش ، فممدا نارضممایتی   یمما 

کیفیمد زناشمویی رابطمهعالقه   ردبد دیگری نسبد به رابطه بنمابراین ای منفمی دارنمد؛  ( با
کاری  پژ هش کممه فممدا هممای  اممما انگیزه، بممرای رابطممه م ممر نیسممدصممرف هما نشممان داده اسممد 

کیفیممممد رابطممممه آسممممیب می کاری بممممه  ملممممد   ی؛ ا2662، ٠براندسممممتاتر رسمممماند )فرانممممب   فممممدا
؛ 2635، ملمدیا ؛ لمی  2632، همکماران   ملدی؛ ا2632، یملد   همکاران؛ ا2661، همکاران
 2بالیمد    ایم رمن، رایجمدی پمژ هش ها یافته( همچنین 3126، کا ند؛ 3123، زاده سلطان

کمتر می (2631) که سرکوبی عواطف منتهی به رضایتمندی   شودا نشان داد 
( 2661، در توضیح نظمری ایمن اجمزاا بایمد بمه نظریمۀ  ابسمتگی متقابم  )ایملمد   مورد ن

کردا کیددر این نظریه  اشاره  که  می تأ افمراد بایمد ، در ر ابط متقاب در بسیاری از ا قات شود 
که عالیمق زن  بقای رابطه وشم نفعاز اهداف شخصی   آنی خویش به  کنندا زمانی  پوشی 

کاری نیسممد، جهممد باشممد   شمموهر در یب همسممو  همما آناممما همیشممه عالیممق  ؛نیممازی بممه فممدا
کمه در  قمرار می در تعمارض بما هممدیگر هما آنهایی نیمز عالیمق  موقعیددر بلکه ، نیسد  یمرد 

کاری  صممورتآن  کننممد ان پممژ هشا از دیممد اه نمایممدرخ مممینیمماز بممه فممدا بهتممرین ، شممرکد 
                          
1. Frank, E., & Brandstätter, V. 

2. Righetti, F., Balliet, D., & Visserman, M. 
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کاری در زند ی زناشویی متقاب    د طرفمه بمودن آن اسمدا در ادبیمات  ذشمتۀ ، حالد فدا
کاری نظریمممه  ابسمممتگی متقابممم  )ایملمممد   مممورد ن ( از لممم  م 2661، پمممژ هش در زمینمممه فمممدا

کممرده اسممد؛ بنممابراین در نظریممه  ابسممتگی متقابمم   د جانبممه بممودن کارانممه حمایممد  رفتممار فدا
کممه هممر فممرد نممه کیممد بممر ایممن اسممد  بلکممه بممر پیامممدها   ، تنها بممر عواقممب   پیامممدها بممرای خممود تأ

کاری یب، کنند ان عواقب برای همسرش نیز تأثیر مذار اسمدا همچنمین شمرکد طرفمه  فمدا
کارانممه اشمماره انممد   بممه لممزا دانسممته را منفممی   آسممیب   م مممورد قممدردانی قممرار  ممرفتن رفتممار فدا

که فرد تنها بر اساس عالیق خمویش عمم  ، اندا بر اساس نظریه  ابستگی متقاب  کرده زمانی 
نمموعی انتقممای ، دهممد بممه نیازهممای همسممرش نیممز اهمیممد می، ر د کنممد   از آن فراتممر مممی نمی

، 2؛ به نقم  از توتنهما ن3227، 1یبر  ا؛ رازبلد 3272، دهد )کلی انگیزش در ر ابط رخ می
کنمد   بمه پیاممدهای تجمارب اهمیمد (ا ا 2633 از ، دهمدر فرد به نیازهمای همسمر خمود توجمه 

کاری می بمرای  به  رفتهعالیق خود فراتر  پمژ هش  کنند ان شمرکدکنمدا  همسمر خمویش فمدا
کاری را نمموعی  دیگممری  ه نفممعمیمم  خممود بمم رفممتن از   فممرا ازخود ذشممتگیحاضممر معنممای فممدا

کممردن را مهممم   انممددانسممته کارانممه دانسممته تممرین همبسممتۀ ذشممد  ا در نظریممه انممدرفتممار فدا
کردن به   ابستگی متقاب  نیز همسر بمه  نفعبه اهمید عدم خودخواهی همسران    ذشد 

بسممتگی  ا (؛ بنممابراین نظریممۀ2633، ؛ توتنهمما ن2661، شممده اسممد )فیگممرس هنفممع رابطممه اشار
پممژ هش حاضممر بمموده  اجممزایبممرای ادلممب  کننممده تبیینارووب نظممری تممرین ومممتقابمم  مهممم

 اسدا
کاری به کردن از خواسته صرف عنوان  تعریف فدا کردن    ذشد  بمه نفمع  خمودهای  نظر 

هنممگ   ؛  ن2667، 3؛ حسممین2636، در ادبیممات  ذشممته )ایملممد   ممورد ن، شممریب   رابطممه
( هملوشممممانی 3222، مممممارکمن ؛ اسممممتنلی  3227، ؛  نالنممممگ   همکمممماران3227، همکمممماران

یادی با عناصر مفهوم عشق متقاب  به صمداقد   صممیمید )بحمر   ، احتمرام، عنوان درک ز

                          
1. Erich,A.  

2. Totenhagen, C. J. 

3. Hussain, R. T. 
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که یکمی از عناصمر اصملی عشمق2667، ؛ حسین2662، بحر کاری ، ( داردا به این صورت  فمدا
( اسد   در همه تعماریف  ذشمته از 2635، همکاران ملد  ی؛ به نق  از ا3220، 1کردن )نولر

کاری نیممز ح ممور داردا ۀمؤلفمم، عشممق کاری را بممهادبیممات موجممود  فممدا کنون فممدا عنوان یممب  تمما
کرده مؤلفممممۀ (ا 2660، انممممد )اسممممتنلی   همکمممماران ضممممروری در ر ابممممط صمممممیمانه مشممممخ  

کاری بخشمی ( فمد2635، ملد  همکارانی؛ به نق  از ا3220در پژ هش نولر )، مثای عنوان به ا
عشمق   د سمد داشمتن  کنند ان شمرکدش حاضمر نیمز ا در پژ هاز مفهوم عشق شده اسد

کرده عنوان بههمسر را  کاری خود توصیف   انداجزا ضروری تجربه فدا
 تموان می کنند ان شرکدح  انسانید    جدان در تجربه  دهنده تشکی در مورد جزا 

کممرد کاری در میممان اع ممای خممانواده دارای یممب جنبمم کممه اشمماره  کممه  ۀفممدا اخالقممی اسممد 
عنوان  انسانید   رعاید حقوق همسمر بمه آن را در قالبان پژ هش حاضر نیز کنند  شرکد

کرده کمردن همسمر را در شمر ها آناندا  یب هنجار ارزشمند برای خود تعریف  ایط سمخد رها 
کاری خممود را در ایممن شممرایط بممهبیممماری یممب امممر دیراخالقممی  عنوان رشممد شخصممی      فممدا

کرده کمممه اخالقیممات در میمممان  ( اشمماره می2662)انمممدا بحممر   بحمممر  اخالقممی خممود ادراک  کنممد 
ه بلکم، ه ینمه   سمود نیسمد میم  بمه محاسمبۀ، همانند اخالقیات بمازاری، اع ای خانواده

کم بمممر اسممدا ایممن اخالقیمممات  د سمممتانه پایمممۀ یممب نممموع دیممد اه نوع ایمممن اصممموی اخالقممی حممما
 اسدامناسبات خانواد ی   زناشویی نوعی حکومد مودت 

کارانمهدهنده  جزا تشکی  در ، داشتن دیمد اه بلندممدت بمه زنمد ی   تعهمد در رفتمار فدا
کمه افمرادی  ادبیات  ذشته تکرار شده اسمدا ونمدین پمژ هش بیمانگر ایمن مطلمب هسمتند 

کارانمه ممی در طموی ، احتمای بیشمتری نسمبد بمه سمایرین بمه، کننمدکه اقدام به رفتارهای فدا
(ا 3222، هنمگ   همکماران؛  ن3227، ماننمد ) ن هنمگ   همکمارانزمان با همسر خود ممی

کاری در بافد ر ابط عنوان یب جمزا مؤلفمۀ نظمری در  پیوندی ضروری با تعهد دارد   به، فدا
(ا در بیشممتر مطالعممات تعهممد 3222شممده اسممد )اسممتنلی   مممارکمن  دامنممه تعهممد مشخ 

                          
1. Novler.E. 
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کممه در آن فممرد بممه یب مشخ  جهممد  یممری جمعممی یمما هویممد ز جممی تمرکممز  شممده اسممد 
؛ 3227، صممورت فممردی تمرکممز تنهمما بممر خممود باشممد ) ن هنممگ   همکمماران تمما اینکممه به کنممد می

که  قتی فمردی بمه ( بیان می3221(ا استنلی )3222استنلی   مارکمن  کاری  کند  منظور فمدا
بمه  شود هرد  دارای یب هویمد ز جمی قموی   نگمرش بلندممدت برای دیگری برانگیخته می

که  کاری میرابطه هستندا درنهاید افرادی  ممکمن اسمد بمه اهمداف بلندممدتی ، کنند فدا
کننممد  کماهش تعمارض بما همسمر خمود   افمزایش همماهنگی بما ا  در آینمده دسمد پیمدا  ماننمد 

 (ا3222، )ویزلکویسد   همکاران
 جمود داردا   دهنده در پژ هش حاضمر نیمز مالحظمات فرهنگمی ونمدی در اجمزاا تشمکی 

کاریدهنده فممد در جممزا تشممکی ، عنوان نمونممه بممه بممه دلیمم  عواممم  بیممر ن از سیسممتم زن   ، ا
کارانمه، مانند دهی  فرهنگی، شوهری ، مؤثر دانستن اعتقمادات دینمی   معنموی در رفتمار فدا

کشور دیمده می کمردن بمه دلیم  اهمداف  اهمید بافد دینی   فرهنگی  کاری  کمه بمر فمدا شمود 
کارانممه مالحظمما، جمعممی کیممد داردا در رفتممار فدا ت فرهنگممی نیممز  جممود خممانواد ی   دینممی تأ

(ا در مطالعمات مشمابه در 2631، ؛ ژانگ   لی2661، ؛ ایملد    ورد ن2667دارد )ون   لی 
کشور وین های جمع فرهنگ کاری همسمران در زممان ،  را همانند  به اهمید رفتارهای فدا
کاری در احسمماس خوشممبختی 2667، های خممانواد ی )وممن   لممی اسممترس (   اهمیممد فممدا

( 2667، بمممه نقممم  از ومممن   لمممی، 3222شمممده اسمممدا  انمممگ )  ( پرداختمممه2631، )ژانمممگ   لمممی
کاری در ازد ا  را نشمان داده اسمد؛ امما پمژ هش در  بامطالعه خانواده های تایوانی ارزش فدا

کاری   انگیزه فرهنگ کاری را مهممم دانسممته هممای دربممی بیشممتر نقممش ادراک فممدا اند  هممای فممدا
؛ ایملمد   2636، ؛  مورد ن   همکماران2632، ران؛ ایملد   همکما2661، )ایملد   همکاران

کممه در ایممن مالحظممات فرهنگممی بمما نتممایا پممژ هش 2635، ؛ لممی   ایملممد2632، همکمماران  )
 حاضر همسو نیستندا

کاری به عوام  مذهبی   معنوی اشاره نشده ، در ادبیات  ذشته مرتبط با فدا
که به دلی  بافد جمعید که این پژ هش اسد  شده اسدا  آن انجام ها در هایی بوده 

کاری بیشتر در مورد نمونه پژ هش های فردی  هایی از فرهنگ های  ذشته در مورد فدا
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کسون کنند ان پژ هش 2661، )ایملد    ورد ن 1آنگلوسا که با بافد شرکد  ( اجرا شده 
 2هت    مارک، در مصاحبه پژ هشی القافلی، عنوان نمونه حاضر متفا ت بوده اسدا به

کاری را یکی از  ظایف ز   هامسلمان نسبد به همدیگر ، ( با ز   هامسلمان2635) فدا
کاری به  دانسته عنوان جزا ضروری زند ی خانواد ی خود    در اظهارات خود بارها به فدا
کاری در دین اسالم  با نگاهی به مؤلفه، اند؛ بنابراین کرده اشاره های دینی   فرهنگی فدا

کنند ان پژ هش حاضر )شمای استان خوزستان(  های که جزا ویژ ی جمعیتی شرکد 
کاری قاب  تبیین اسدا  این جزا ساختار به، بوده اسد عنوان بخش ضروری تجربۀ فدا

در زمینه ، ( در بافتی مشابه با پژ هش حاضر3120نتایا پژ هش خجسته مهر   محمدی )
، ام  معنوی   اخالقیسه م مون اصلی ازد ا  پایدار را عو، های بلندمدت ازد ا 

که مشابه با نتایا پژ هش حاضر اسدا ح ور فرزندان   ح ور خانوادۀ همسر می  دانند 

 گیری نتیجه
کلمی از ، انهشناس د نهایی پدیدارشناسی توصیفی ر اننتیجه   بر ندا ارائۀ یب سماختار 

یسمممتۀ پدیمممدۀ کاری در ازد ا  پایممم ا سممماختار اصممملی تجربمممۀنظمممر اسمممد ممممورد تجربمممۀ ز دار فمممدا
ورجی   یمممج) بنمممدی شمممده اسمممد پمممارا راف زیمممر جمع کنند ان پمممژ هش حاضمممر در شمممرکد
 (ا2661، یجیورج

کاری بمه معنمی عمدم خودخمواهی    ذشمتن از ، کنند ان این پمژ هش از نظر شرکد فمدا
کمه مطمابق امیای   خواسته کارهمایی  های خود به نفع دیگمری )همسمر( اسمد؛ یعنمی انجمام 

کمه بمه آن می  فرد نیسد   یا انجام کارهایی  کاری ندادن   هما تمایم  داردا ونانچمه ایمن فمدا
یممب ،   مممورد قممدردانی قممرار بگیممردانجممام شممود متقابمم    د جانبممه باشممد   بمما دهیمم  مثبممد 

کاری مثبد خواهد بود   موجب پیشرفد   د ام زند ی   احساسمات مثبمد می ؛ شمود فدا
همچون جلو یری از تمنش صمورت بگیمرد  ایبا دهی  منفی   سویه باشد اما ا ر رفتاری یب

                          
1. Anglo-SaxonS 

2. Alghafli, Z., Hatch, T., & Marks, L. 
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کاری منفمی ،  اقع نشود  مورد قدردانی  پایمداری زنمد ی  بمهکمه هرونمد  خواهمد بمودیمب فمدا
کارانمه در  امما موجمب احساسمات منفمی   نارضمایتی می، کنمدکمب می شمودا رفتارهمای فدا

کمه نگرشم افرادی دیده می حم  ، تعهدانمه بمه زنمد ی زناشمویی داشمتهبلندممدت   م یشود 
 جممممدانی   ، هممممای انسممممانی همممما جمممماری اسممممد؛ دارای انگیزه عالقممممه در زنممممد ی آن عشممممق  
کارانمۀعقانمد   اخالقی کمرده اسمدا  هما آن ایمد معنموی   دینمی رفتمار فدا ،  ذشمدرا تسمهی  

کاری  تجربۀ ها همبستۀ صبر   تحم  سختی کمه آن را از خمانوادۀ شمرکدفدا  کنند ان بموده 
کاری  اانمد کرده لگو  یمریا، مخصوصًا مادر، مبد  خود عمواملی  دلیم بمه  ماهی نیمز ایمن فمدا

 ا یردصورت میها   عوام  فرهنگی  خانواده، بیر ن از زند ی زناشویی مانند فرزندان
کاری در بافد ازد ا  که فدا های پایدار وگونه تجربه  پژ هش حاضر نشان داد 

کررشودا نتایا تحقیقات  ذشته در زمینه عوام  سازندۀ ازد  می ، ا  پایدار )هور   هور   
کای   هتون3221؛ رابینسون   پالنتون 3226 ، 3؛ مایر3221، 2؛ هرسون    ولتز3227، 1؛ 
کار ن2666 ، ؛ نیم تز2662، ؛ پینا2661، ؛ هورسد2663، 4؛ آپلتون   بوهم2663، ؛ بان وارد   
( 3120، محمدی ؛ به نق  از خجسته مهر  2631، ؛ دیکسون2631؛ فاطیما   اجم  2633

که  کاری اسدا به این صورت  همسو با نتایا پژ هش حاضر در زمینه اجزای تجربۀ فدا
کاری مشابه در ، عنوان نمونه اندا بهعوام  سازندۀ ازد ا  پایدار با عوام  ساختاری فدا

قدردانی ، احترام، عشق، تحقیقات  ذشته در زمینه ازد ا  پایدار به عواملی مانند تعهد
که این عوام  در  تحم  مشکالت   عوام  دیگر اشاره، عقاید دینی، کردن شده اسد 

که تأییدکنندۀ  پژ هش حاضر نیز در بین اجزای تشکی  کاری  جود دارند  دهندۀ فدا
کاری با ساختار ازد ا   های پایدار اسدا شباهد ساختار فدا

ایممن  پمژ هش حاضمر از محمیط جغرافیمایی خاصمی انتخماب شمدندا از کنند ان شمرکد
دیگمر  های نمونمه   هما محیطبمه  پمذیری تعمیملحاظ  از نتایا این پژ هش ممکن اسد، نظر

                          
1. Call, V. R., & Heaton, T. B. 

2. Larson, L. E., & Goltz, J. W. 
3. Myers, S. M. 

4. Appleton, C. & Bohm, E. 
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هممای دیگممر   فرهنممگ هممابافممدایممن پممژ هش در  شممود میدارای محممد دید باشممدا پیشممنهاد 
مهمممممی بممممرای  دسممممتاوردهایدیگممممر تکممممرار شممممودا ایممممن مطالعممممه  های نمونممممهکشممممورمان   بمممما 

ان شناسمم ر انداردا ضممرورت دارد مشمماوران   ز   همما  خممانواده ، ازد ا  حمموزۀمتخصصممان 
کاری در پژ هش حاضر   ازد ا  با توجه به ساختار تجربۀ زیستۀبصیر حوزه خانواده  ه بم فدا

کاری منفمممی   آسمممیب کاری مثبمممد   ، زا شمممناخد فمممدا تقویمممد   لممم  م ممممورد ، متقابممم فمممدا
کارانۀ د طرفهقدردانی قرار  ایمن رفتمار در محمیط خمانواده  ی  الگمو  یمر،  رفتن رفتارهای فدا

کیممد کاری  داشممته باشممندا تأ  از نتممایا ایممن پممژ هش شممده استخرا همچنممین سمماختار فممدا
کیممدایرانی بمما ز   هممادر آممموزش پممیش از ازد ا   الگممویی عنوان بممهد توانمم می کاری  تأ بممر فممدا
کممه  خواهممد بممودهممایی  ز  بخممش ی ایممن پممژ هش همچنممین الهممامها یافتممه کاررفتممه شممودا به

کاری  از   پیشممگیری کیفیممد زناشممویی اارتقمما خواسممتار ناخشممنودی زناشممویی از طریممق فممدا
داخلی باید بمه سممد  های پژ هشآینده با توجه به محد دید  های پژ هشتمرکز  هستندا

کیفی همر یمب از  کمی    کاری  ۀدهند جمزا تشمکی  32بررسی  کاری همبسمته، فمدا ، های فمدا
کاری   شناخد عمیق کاری مثبد   منفی در پژ هشتر  عوام  فدا  باشداهای آینده  فدا

 تشکر و قدردانی
کممه در ایممن پممژ هش  یمحترممم کنند ان شممرکدکممه از همممه  داننممد میپژ هشممگران هزم 

 اآورند عم کمای تقدیر   تشکر را به ، شرکد نمودند
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