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 (474-104)صفحات  41/72/1322_ تاریخ پذیرش:  17/70/1322تاریخ دریافت: 

 چکیده
زنژژدگی زناشژژویی اسژژت. های  صژژمیمیت یژژک نیژژاز اساسژژی در انسژژان و یکژژی از پایژژههههد : 

ایژن روش: انجژام شژد.  هژا زو ارتقژاء صژمیمیت های  همؤلفژپژوه  حاضر بژا هژدف بررسژی 
جامعژه آمژاری پژژوه  پژوه  به صژورت کیفژی و بژر اسژاس ن ریژه داده بنیژاد انجژام شژد. 

گذشت و از  می راز بودند که حداکل یک سان از ازدواجشانیشامل کلیه افراد متاهل شهر ش
 سژؤاننفر با توجه به اشباع داده مورد مصاحبه نیمژه سژاختاریافته کژرار گرفتنژد.  17بین آنها 

کژژه  تواننژژد صژژمیمیت بژژین  هژژایی مژژی از طریژژق چژژه روشهژژا  زو »اصژژلی پژژژوه  ایژژن بژژود 
عمژژده عبژژارت بودنژژد از: های  مقولژژهها.  طبژژق یافتژژه ها: یافتههه« دشژژان را افژژمای  دهنژژد خو

گژژاه ، گفتگژژوهژژای  مهارت، گفتگژژوی سژژازنده و بژژی کضژژاوت، انتقژژاد سژژازنده حمایژژت و تکیژژه 
، همژژاهنگی در ابعژژاد متفژژاوت زنژژدگی، صژژفات بژژین فژژردی، تفژژریح، احتژژرام متقابژژل، بژژودن

، و عال ژقها  احتژرام بژه خواسژته، رشژد و بالنژدگی، گژذاریمرز، اطژرافهای  ارتباط با سیستم
شژژناخت و ، توجژژه بژژه نیازهژژای متقابژژل، تقسژژیم اکتضژژایی وظژژای ، پژژذیرش، درک متقابژژل

و درک تفژژاوت هژژا. مژژؤور  عبژژارت بودنژژد از: ارتبژژاطای  هسژژتههای  فردیژژت یژژافتگی و مقولژژه
کژژه دو دسژژته از عوامژژل در افژژمای  صژژمیمیت : تیری نتیجههه در پژژژوه  حاضژژر مشژژخص شژژد 
موورند.این عوامل هم مفاهیم درون خانوادگی و هم مفاهیم بژرون خژانودگی را در  ها زو 
و همچنژین مژؤور  ارتبژاطهژای  شود که با ارتقژا مهارت می گیرند. بر این اساس پیشنهاد می بر

 ینه افمای  صمیمیت آنها را فراهم کرد.زم ها، زو درک و پذیرش در های  مهارت
ها زو ، تحلیل کیفی، ادیه داده بنین ر، صمیمیت کلیدی:های  واژه
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 مقدمه
کره شرالوده حیرات اجتمراعی محسروب شرود.  مری خانواده اولین نهراد اجتمراعی اسرت 

اسرت  یدهد و رابطه منحصرر بره فررد یانسان رخ م یه در زندگکاست  یوند مهمیازدواج پ
ت و آرامرش و رشرد باشرد یامن، تیمیصم، تیمنبع حما، تیاند در صورت موفقتو یه مک

زنررردگی های  (. صرررمیمیت یررر  نیررراز اساسررری در انسررران و یکررری از پایررره3121ی، )گرررودرز
گذاشرتن احساسرات ، افکرار، زناشرویی اسرت. صرمیمیت مهرارت و هنرر انتقرال و در میران 

و تجررارب هررا  انجررام فعالیت، نیازهررا و مسررائل شخصرری و اطالعررات خصوصرری بررا همسررر
کرررافی بررررای یکررردیگر اسرررت )اعتمرررادی رضرررایی و ، مشرررترک و اختصرررا  وترررت و انررررژی 

، از دوسررت داشررتن و عاطفرره یبررکیترروان برره صررورت تر یت را مرریمی(. صررم3121احمرردی 
حرل تعارضرات و خرود ی، ارتبراب جنسری، پرارچگی، یکردن و سرازگارکو ابراز  یارسازکآش
ی، و مرررراد یم بررره نقرررل از مررردن2635، 1پتیرا و لنررردریایرررفر، فررد )اسرررتولهکرررف یرررتعر یرویرررپ

کره بره عنروان یر  نیراز اساسری 3127 (. رابطه صمیمی بیانگر یر  رابطره برین فرردی اسرت 
گرفته (. ایرن روابر  صرمیمانه شرامل 2632، و همکراران 2شرود )عبیرد مری برای انسان در نظر 

کرره برررای سررالمت جسررمی، صررمیمیت جسررمی و روانرری گزم اسررت  روانرری و عرراطفی اسررت 
، بلکره روابر  عراطفی، (. صمیمیت فق  ی  میرل نیسرت2637 3هانگ و لی، هانگ، )نیو

(. اعتقراد برر 2631، 4فینری و پترسرون، گیرد )نولر می جنسی و نزدیکی فکری را در بر، جسمی
گرررر نگرررویی  اصرررلی و مرکرررزی( روابررر   کررره صرررمیمیت یررر  جنبررره اساسررری )ا ایرررن اسرررت 

صرمیمیت بره عنروان ، (. در واترع2631، 5ازدواج است )کارلسون و اسپریمثل ای  متعهدانه
کمر ، تکرار تعامالت صمیمی کره بره توسرعه یر  رابطره صرمیمی  کنرد  مری مفهومی است 

ت2632، 6)داگالس پیونرد و تمراس برا دیگرر افرراد ، نیاز به نزدیکی فیسیکری، ( نیاز به صمیمی 
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گرراروزی مرری را در بررر ( معتقررد اسررت صررمیمیت الگرروی 2667) 2ن(. تررن هررات2635 1گیرررد )با
کره برر ، روانیهای  رفتاری مهمی است و دارای جنبه عراطفی و اجتمراعی نیرومنردی اسرت 

پایه پذیر  به شکل تجربه مثبت همسویی و برابری و نیز رضرایت خراطر بره صرورت تجربره 
گیرررد.  برخرری از تعرراریف صررمیمیت شررامل توانررایی  مرری مثبررت مشررارکت و عشررق شررکل

باشرد )بیررز و  مری ری ارتباب صمیمی با دیگران در عین حفظ ارتبراب برا هویرت خرویشبرترا
کرنرر  گرررفتن صررمیمیت برره 2636 3سرریج  (. ایررن تعرراریف "مبتنرری بررر خررود" برره جررای در نظررر 

کره فقر  برین دو نفرر اتفراق کره فررد  مری پیشرنهاد، افترد مری عنوان اعمال و رفتارهایی  دهنرد 
کنررد تررا بتوانررد بررا فرررد دیگررری صررمیمی شررود  بایررد برره درجرراتی از رشررد فررردی دسررت پیرردا 

بره نقرل از ، 3217) 5(. به عنوان مثرال مرالون و مرالون2667، 4گیوردانو و تولراد، سلز، )پاتری 
( صررمیمیت را توانررایی "شررناختن خررود" در حاررور شررخچ دیگررر 2667پاتریرر  و همکرراران 

گاهی و رشد هوی می تعریف که خودآ که دگلت بر این دارد  ت در داشرتن ظرفیرت بررای کند 
 صمیمیت بسیار مه  هستند. 

کره  مری ( صرمیمیت زناشرویی را یر  بعرد چنرد جانبره برین فرردی2631) 6وارینگ  دانرد 
هشرت ، کنرد. او بره طرور خرا  مری کیفیت رواب  زناشویی را در ی  مقطع زمرانی توصریف

، سرازگاری، بیرانگری، کنرد: محبرت مری عامل را به عنوان اصلی در تشکیل صمیمیت  کرر
( 2661) 7اسرررتقالل و هویرررت. ریررروم و میتررری، حرررل تعرررار ، تمرررایالت جنسررری، انسرررجام

کرره صررمیمیت  کرره عبارتنررد از: تعهررد هررا زوجمعتقدنررد  ، وابسررتگی متقابررل، پررنج مؤلفرره دارد 
صررمیمیت شررناختی )شررامل تفکررر دربرراره صررمیمیت( و صررمیمیت ، صررمیمیت عرراطفی

گررار نرره بعررد   ( صررمیمیت را شررامل2635وزی )جسررمانی )از نزدیکرری تررا رابطرره جنسرری(. با
زیبررررایی ، معنرررروی، جسررررمانی، جنسرررری، عقالنرررری، روان شررررناختی، صررررمیمیت عرررراطفی
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انتقرال   داند. صمیمیت عاطفی شامل می تفریحی و زمانی _ اجتماعی، شناختی )هنری(
گذاشررررتن احساسررررات مثبررررت و منفرررری بررررا همسررررر و سررررهی  شرررردن در تمررررامی  و در میرررران 

ی بررره معنرررای در میررران شرررناخت روانمسرررر اسرررت. صرررمیمیت احساسرررات و هیجانرررات ه
مسائل و مشکالت شخصی با همسر همرراه برا احسراس امنیرت و ، اهداف، گذاشتن آرزوها

گذاشرررتن عقایرررد افکرررار و ، بررردون تررررس از تاررراوت اسرررت. صرررمیمیت عقالنررری در میررران 
ل و باورهای مه  با همسر و احترام به دیدگاه همسر اسرت. صرمیمیت جنسری شرامل انتقرا

گذاشررتن احساسررات جنسرری و شررهوانی بررا همسررر و هررای  تمررایالت و خیالپردازی، در میرران 
برررانگیختن تمررایالت جنسرری اسررت. صررمیمیت جسررمانی )غیررر جنسرری( نیرراز برره نزدیکرری 

گررفتن دسرت گررفتن یکردیگرها.  جسمانی برا همسرر ماننرد  لمرس غیرر جنسری و ، در آغرو  
گذاشتن احساساتتدم زدن با یکدیگر است. صمیمیت معنوی شام هرا  ارز ، ل درمیان 

و مراسر  معنروی و مرذهبی هرا  و باورهای معنوی و اخالتری برا همسرر و مشرارکت در فعالیت
گذاشرررتن احساسرررات افکرررار و ، اسرررت. صرررمیمیت زیبرررایی شرررناختی تمایرررل بررره در میررران 

کرره از نظررر شخصرری محرررک و شررادی بخررش هسررتند. صررمیمیت  عقایرردی بررا همسررر اسررت 
و تجرارب لرذت بخرش مشرترک برا همسرر هرا  ی بره معنرای انجرام فعالیتتفریحی و اجتماع

کره هرر فررد میخواهرد برا همسرر  در طرول روز  است. صرمیمیت زمرانی یعنری مقردار زمرانی 
کند.   صرف 

کره برر تعامرل پویرا میران  رواب  صمیمانه ی  عامل بسیار مه  در زندگی انسران هاسرت 
کوم گرررذارد مررری سرررالمت روان فررررد و بهسیسرررتی او تررراییر (. رابطررره میررران 2632، 1)ویرررزمن و برررا

کیفیت زناشویی گذشرته نشران داده شرده ، صمیمیت و رضایت و  به خوبی در تحقیقات 
کالنتررررری3121، بشررررارت و اصرررریرنژادفرید، اسررررت )صررررائمی م 3127برررراتری و صررررادتی ، م 

یررت2637، 2دسررتنفانو وسررالتیس، اسررمیت، گوشررلباور ، م یررو2637، 3اسررتولهوفر و هالررد، م و
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ینرررگ گانگامرررا، بارترررل هار کررره میرررزان هرررایی  (. زوج2632، و همکررراران 2م هانرررد2635، 1دی و 
صررمیمیت برراگتری دارنررد رضررایتمندی بیشررتری داشررته و ظرفیررت بیشررتری برررای مقابلرره بررا 

(. در همررین رابطرره 2667، مشررکالت و تیییرررات ناشرری از رابطرره دارنررد )پاتریرر  و همکرراران
کررره صرررمیمیت 2636) 4( و برررودن و فیشرررر2631) 3داندورانرررد و گفونتررراین کردنرررد  ( نیرررز مطررررک 

کیفیرررت و رضرررایتمندی زناشرررویی ارتبررراب بسررریار نزدیکررری دارد و بررره عنررروان نیررراز  زوجهرررا برررا 
گرفتره شرده اسرت  کلیدی و مهر  ارتبراب زناشرویی درنظرر  اساسی روانی و یکی از ویژگیهای 

ی زوجهرررا ایرگرررذار باشرررد سرررازگاری زناشرررویی و افرررزایش شررراد، کررره میتوانرررد برررر سرررالمت روان
(. فقرردان صررمیمیت نیررز نشرران دهنررده عملکرررد ضررعیف در 3127اران کررو هم، )کالنتررری

یرررنس (. بررره عرررالوه نارضرررایتی و عررردم 2661 5گرنرررس و برررارت، روابررر  زناشرررویی اسرررت )راو
گرررا کیفیررت یصرمیمیت باعررح از بررین رفررتن سررزندگی و شررادی و  ش برره خیانرت شررده و بررر 

 (2631عابدی و سودان ، م زند3121، ارانکموسی و هم، )چوپانیگذارد  می ازدواج تمییر
کیفری بره بررسری عوامرل 3121رسولی و حسنی )، جایروند، فراسماعیلی  ( در پژوهشری 

، کراهش صرمیمیت، زمینه ساز فرسودگی زناشویی پرداختند. طبرق نترایج بره دسرت آمرده
کره نشران دهنرده آن های  مقوله مرکزی الگوی یافتره کره روابر  صرمیمانه پرژوهش برود  اسرت 

کمترر بررا فرسررودگی زناشرویی بیشررتر همررراه اسرت. در همررین راسررتا نترایج پررژوهش خرردادادی 
کرره صررمیمیت بررا دلزدگرری 3121آموسررتی و رضررایی )، زادهحرراجی، سررنگده ( نشرران دادنررد 

( در پررژوهش 3127بنرراب ) یو غبررار ینیحرراج حسرری، زناشررویی رابطرره منفرری دارد. جعفررر
تواتنرد  یمر یاسرالمهرای  برر آموزه یجران مردار مبتنریمشراوره ه یالگروه کرخود نشران دادنرد 

شرتر سروق دهرد. یت بیمیداده و به صرم یاریجانات ی  بهتر هیناسازگار را در تنظهای  زوج
گونی در حرروزه افررزایش صررمیمیت هررای  پژوهش کمرری انجررام شررده  هررا زوجگونررا و در تالررب 
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4. Boden, J., Fischer, J., & Niehuis, S  
5. Rovine, M.J, Laurenceau J.P, and Barrett L.F  
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کره 3120ی و حراتمی )احرد، جمالیبنی، است. از جمله پژوهش زنگنه مطلق ( نشران داد 
 سایيرناکررراهش  برزوج درمرررانی مبتنررری برررر پرررذیر  و تعهرررد و زوج درمرررانی هیجررران مررردار 

هسررتند. مداخلرره آموزشرری برنامرره پیشررگیری و بهبررود  بخش ثرا صمیمیتو بهبررود  ھیجاني
نظرررری و سرررلیمانیان ، رابطررره در افرررزایش صرررمیمیت زناشرررویی ایرررربخش اسرررت )حیررردرنیا

که برنامره مشراوره و آمروز  2632واگ و همکاران )ج پژوهش جوادی(. نتای3121 ( نشان داد 
، ( در افرزایش صرمیمیت زناشرویی مرؤیر اسرت. هم نرین  خیرره داریREECبهبود روابر  )

کرایی کره زوج درمرانی شرناختی رفتراری2632) 1نواب نژاد و  ، ( در پژوهش خود نشان دادنرد 
مررؤیر اسررت. بررا توجرره برره تررمییر مهرر  و انکارناپررذیر در بهبررود عملکرررد و صررمیمیت زناشررویی 
و نقرش بازدارنرده ، رضرایت و سرازگاری زناشرویی، صمیمیت در سالمت و بهسیسرتی روانری

انجررام پررژوهش حاضررر از ضرررورت و اهمیررت خاصرری ، آن در فرسررودگی زناشررویی و طررالق
هرای  الت و چالشکافتن مشری ین در پیشیپهای  شتر پژوهشیبرخوردار است. هم نین ب

ن یت بریمیمثبرت و صرم یفااکننده  جادیبه موارد ا یمتر پژوهشکاند و  بوده ها زوجرواب  
ق یره از طرکرن پژوهش در صدد آن است ین ایآن پرداخته است. بنابرا یارهاکو راه ها زوج

تردم برردارد.  هرا زوجمت یت صرمیفکیدر جهت بهبود ، تیمیجاد صمیاهای  همؤلفن ییتب
کیفری در حروزه افرزایش صرمیمیت ای  کنرون مطالعرهن ترا یعالوه بر ا انجرام  هرا زوجدر تالرب 

کیفی درک و فه  عمیق ترری از موضروعات مرورد مطالعره  که مطالعات  نشده و از آن جایی 
گون مرورد تحلیرل و بررسری تررار گونرا دهنرد و برا اشراره بره  مری داده و ی  موضوع را از جوانب 

کرررره آن را یرررر  تجربرررره پدیدارشررررناختی( از صررررمیم3222) 2تعریررررف رجیسررررتر و هنلرررری  یت 
که توصیف ساختار آن به صورت عینی امکران پرذیر نیسرتم اهمیرت انجرام ایرن  می دانند 

افرررزایش های  همؤلفرررشرررود. لرررذا پرررژوهش حاضرررر برررا هررردف بررسررری  مررری پرررژوهش دو چنررردان
 انجام شد. ها زوجصمیمیت 

                          
1. Koraei  
2. Register, L., & Henley,T  



 1322 زمستان، 06، شماره12جلد  ......................................................................................................104

 

 روش
کیفرری و بررر اسراس نظریرره داده بنیرراد  انجررام شررد. جامعرره آمرراری ایرن پررژوهش برره صررورت 

کلیه افراد متاهل شهر ش گیرری یپژوهش شامل  کره بره رو  نمونره  راز در استان فرارس بودنرد 
گیرری ترا اشرباع داده یعنری ترا زمرانی ، ادامره یافرتهرا  هدفمند انتخاب شدند. فرایند نمونره 

کسررب اطالعررات مشرراهده نشررد. مالک ورود برره پررژوهش هررای  کرره داده جدیرردی در جریرران 
کننردگان  شرامل تمایرل و رضرایت بره شررکت در پرژوهش برای داشرتن اطالعرات و ، شرکت 

گذشتن حرداتل یر  سرال از زنردگی مشرترک ، شناخت مناسب در رابطه با موضوع تاهل و 
گاهانههای  با همسر بود. مالک داشرتن اخرتالگت ، اعتیاد، خروج نیز شامل عدم رضایت آ

کیفررری و بررره شررریوه نیمررره  بررره رو هرررا  ی و تجررررد برررود. دادهشرررناخت روان مصررراحبه عمیرررق 
یافته جمع آوری شرد. مصراحبه  سرؤالبره صرورت فرردی و حاروری انجرام شرد. ها  ساختار

کرره  تواننررد صررمیمیت بررین  هررایی مرری از طریررق چرره رو هررا  زوج»اصررلی پررژوهش ایررن بررود 
جرررانبی و جزئررری ترررر دیگرررری  های  سرررؤالدر طرررول مصررراحبه از « خودشرران را افرررزایش دهنرررد؟

مصراحبه انجرام شرد  36ابی به اطالعات غنی تر و دتیق تر استفاده شد. تعداد جهت دستی
کدگرررذاری هرررا  دتیقررره برررود. بررررای تحلیرررل داده 51ترررا  16کررره مررردت زمررران آنهرررا برررین  از رو  

کرروربین کرره شررامل 3221) 1اسررترواس و  کدگررذاری برراز )اسررتخراج  1( اسررتفاده شررد  مرحلرره 
وکدگزاری انتخرابی )تعیرین ، قوگت عمده(کدگذاری محوری )استخراج م، مفاهی  اولیه(

گرر بره پدیرد آوردن مقولره کدگرذاری براز تحلیرل  هرای  و ویژگیها  مقوله هسرته ای( اسرت. در 
کرره چگونرره مقولرره مرری پررردازد و سررپس مرری آنهررا کنررد  در طررول بعرردهای ها  کوشررد تررا مشررخچ 

کدگذاری محوری می تعیین شده تیییر بهبرود یافتره و  به طرور نظرام منردها  مقوله، کنند. در 
کدگررذاری انتخررابی مرری پیونررد دادهها  بررا زیررر مقولرره فراینررد یکپارچرره سررازی و بهبررود ، شرروند. 

کننرردگان از 3110، مقولرره هاسررت )دانررایی فرررد و امررامی (. بررا اطمینرران دادن برره مشررارکت 
ضرررب  و بررره طرررور دتیرررق ها  محتررروای مصررراحبه، محرمانررره برررودن اطالعرررات و رضرررایت آنهرررا

چنرردین بررار خوانررده شررد و بررر ها  مصرراحبههررا.  برررای آشررنایی بررا دادهمکترروب شررد. سررپس 

                          
1. Strauss, A., & Corbin, J  
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کدگذاری شد. به منظور حفظ صحت و استح کوبین  هرا  ام دادهکاساس رو  استرواس و 
کررراهش احتمرررال داده کننررردگانهرررای  در ایررن پرررژوهش و بررررای  ، نادرسرررت از سررروی شررررکت 

شرد و برا توجره بره  مختلرف و برا توضریحات جرانبی پرسریدههای  سرؤاگت تحقیرق بره شریوه
گردیرررردهررررا  اینکرررره برررررای جمررررع آوری داده و ها  محقررررق از سرررروگیری، از مصرررراحبه اسررررتفاده 

گررراه برررود و نسررربت بررره موضررروع تحقیرررقهرررای  فر  کننررردگان و داده، خرررود آ هرررا  مشرررارکت 
کرره مصرراحبه برردون سرروگیری و بررا دتررت انجررام ها  حساسرریت برراگیی داشررت و سررعی شررد 

کرده ا به دسرت آمرده بره صرورت خالتانره و های  ست تا یافتهپذیرد. هم نین محقق سعی 
کننردگان در ایرن تحقیرق انطبراق کرانه منعکمبت س و بازنمایی شوند و نیز با تجربی شررکت 

، کم  شود. برای رعایرت مالحظرات اخالتریها  داشته باشند و از این طریق به یبات داده
کننرردگان و تو گاهانرره از شرررکت  برره ، ضریح اهررداف پررژوهشپژوهشرگر بعررد از اخررذ رضرایت آ

کامال محرمانه خواهرد مانرد و بردون نرام یبرت که بیانات شان  شروند و  مری آنها اطمینان داد 
گفتره شرد  در اولین فرصت بعد از اتمام نگار  مقاله پاک خواهنرد شرد. هم نرین بره آنهرا 

 ی  نسخه از مقاله چاپ شده در اختیار آنها ترار داده خواهد شد.، در صورت تمایل

 ها تهیاف
که بیش از یر  سرال از زنردگی  کنندگان این پژوهش افراد متاهلی بودند  تمامی شرکت 

هرای  برر اسراس الگروی عمرومی پژوهشها  گذشت. منطق و شیوه ارائه یافتره می مشترک آنها
بخرش  اند. پرژوهش در دو تسرمت ارائره شردههای  انجام شده در نظریه مبنایی است. یافته

کیفری تحقیرق اسرت. هرای  و دادهها  ارائه یافتره، یفی و بخش دومتوصهای  اول شامل یافته
کننردگان در تحقیرق های  توصیفی شامل ویژگیهای  ابتدا داده جمعیت شناختی شررکت 

در تجسیررره و تحلیرررل  اند. ارائررره شرررده 2تحقیرررق در جررردول های  و سرررپس یافتررره 3در جررردول 
کننرردگانهای  مصرراحبه گرفترره بررا مشررارکت  مفهرروم  71کدگررذاری برراز در مرحلرره ، صررورت 

گدگررذاری محرروری ، اولیرره مقولررره  2مفهررروم و در نهایررت در مرحلرره انتخررابی  31در مرحلرره 
 استخراج شد.
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 . اطالعات جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان1جدول 
 سطح تحصیالت تعداد فرزندان مدت زمان ازدواج سن جنسیت ردیف

 کارشناسی ارشد - 1 12 مونح 3
 دکتری 2 37 12 مونت 2
 کارشناسی ارشد - 1 12 مذکر 1
 کارشناسی 2 31 51 مذکر 5
 کارشناسی - 0 12 مونت 1
 کارشناسی ارشد 2 31 12 مونت 0
 دکتری - 7 16 مذکر 7
 فوق دیپل  2 31 56 مونت 1
 کارشناسی ارشد 2 23 56 مونت 2
 کارشناسی ارشد 3 33 11 مونت 36

 
کرره جرردول  نفررر از مررردان و زنرران متاهررل در ایررن  36تعررداد دهررد  مرری نشرران 3همرران طررور 

که از این تعداد  کردند  از نظرر تحصریالت نیرز  انرد. نفرر زن بوده 7نفر مررد و  1پژوهش شرکت 
کارشناسری، ی  نفر با تحصیالت فوق دیپل  پرنج نفرر برا تحصریالت ، دو نفر با تحصیالت 

کردهکارشناسی ارشد و دو نفر با تحصیالت دکتری در این پژوهش شر  اند. کت 

کنندگان2جدول  کدهای باز و محوری، . عبارات مهم شرکت 
گذاری باز مفاهیم ردیف  کد محوری کد 

انتقرراد رو برردون سرررکوب و حملرره بیرران میکررن . اول نکررات مثبررت بعررد  3
 نکات منفی

 انتقاد سال 

انتقاد 
 سازنده

که منصفانه باشد یعنی صرالک خرودم و خرود  و زنردگیمان در ، نقدی 
گیرررم. بهتررر اسررت نقررد بررا بیرران خرروب  نمرری باشررد در مقررابلش موضررع آن

 عصبانیت نباشه. ، لحن بد، خستگی، مقایسه، باشه یعنی با سرکوب
کنی  نه از شخصیت طرف مقابل  باید از رفتار انتقاد 

گرر رابطرره تبلرری شررما بررا فرررد مقابرل صررمیمی باشررد 2 انتقرراد یرر  موضرروع ، ا
کره شرما میخرواهی مرو  نمی اینطور برداشتشود و  می رشد دهنده شود 

 طرف مقابل را بگیری.
انتقاد رشد 

 دهنده
که انتقادها ناراحتمون نمیکنه شروخ طبعری ، ما انقدر صمیمی هستی  
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گذاری باز مفاهیم ردیف  کد محوری کد 
کنری . مثرل یره سنسرور بیرونری بررای  و راحتی باعح میشه راحت انتقاد 

   ه  عمل میکنی .
گروی  خرودم   مری مرثال، دهر  می انجاممن انتقاد را همراه با خودافشایی  1

دهر  و چنرد راه جبرران و  مری خیلی وتترا اینجروری ام. فرصرت فکرکرردن
کن  و تا جاییکه بتروان  خرودم را در حرل آن موضروع  می راهکار پیشنهاد

 کن . می شری 

 خودافشایی

نیازهاشررو راحررت بگرره برردون ترررس از اینکرره عواتررب حرررف زدنررش چرری  5
بدون بیان نیاز  باشه

 ترس

گفتگوی 
سازنده و 
 بی تااوت

فرد بتونه حرفش رو بدون اینکه اتفاق بدی برا  بیفته یرا تاراوت بشره 
 به تو بگه

کرردن برا هر  فرارغ از اینکرره مرورد تاراوت واترع بشروند و احسرراس  1 گفتگرو 
کرردن باعرح هرا  شرود سروء تفاه  مری راحتی با طرف مقابل در صرحبت 

کننررد و زمینررهرفررع شررده و زوج یکرردیگر را  شررود برررای بررا هرر   ای مرری درک 
 ماندن و صمیمت بیشتر

 عدم تااوت

کردن راحت ترر و صرمیمیت بیشرتر  0 کمتر باشد صحبت  هر چی تعارف 
 عدم تعارف است.

گفتگروی دو نفررره خیلرری مهمرره حترری برا وجررود ب رره بایررد زمانهررایی برررای  7
گرفترره شررود و در نتیجرره گفتگوهررا در نظررر  گفتگوهررا نرره تنهررا ی ایررن ایررن 

کره در نهایرت یر  رابطره عمیرق  مری بسیاری از مسائل زندگی حرل شرود 
 گیرد. می شکل ها زوجه  بین 

گفتگوهای دو 
 نفره

کره برا دوستانشران  1 کردن با ه  برای حل مشکالت بهتر از اینره  صحبت 
کنند.  یا دیگران در مورد آن مسائل مشورت 

گفتگوی درون 
 خانوادگی

گرر مرن هرا  تهرهای طوگنی مدت در مرورد ناراحتیبجای  2 کنری . ا گفتگرو 
گرررر طررررف مقابرررل  کرره از رفترررارت ناراحرررت شرردم و ا ناراحررت شررردم بگررر  
کرره  کرره آیررا از رفتررار مررن ناراحررت شرردی یررا نرره  ناراحترره اول از  بپرسرر  

 مطمئن ش  سوء تفاه  نبوده باشد.

 رفع سوء تفاه 

کررروچکی  36 گررر برره جرررای سررکوت هرررر نرراراحتی  بیرران شرررود جمررع نشرررده و ا
 شودتبدیل به دعوای بسرگی نمی

 ابراز ناراحتی

کنی  نه اینکه بگی  خود  میفهمه. 33 تبادل نظر به  نظرمون رو با صحبت بیان 
توتع  هن  یجا

 یخوان
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گذاری باز مفاهیم ردیف  کد محوری کد 
کره در روز اتفرراق افتراده چرره  32 کرردن بررا هر  راجرع برره موضروعاتی  صرحبت 

تیییرر شریل و مسرائل اجتمراعی جسیی مثل خرید پوشاک یا بسرگتر مثرل 
گرراهی از ها  و هم نررین صررحبت راجررع برره ایررده و موضرروعات شرریلی و آ

 جزئیات شیل یکدیگر

گفتگو راجع به 
موضوعات 
 مختلف

گفتگررو 31 گررر مررن بررا صررحبت، صررداتت همررراه بررا ظرافررت در  های  یعنرری ا
کرره او جبهرره نگیرررد و  همسرررم مخررالف  چگونرره مخررالفت  را نشرران دهرر  

 ا برای دفعات بعد باز بگذارم.باب صحبت ر

ظرافت در 
 گفتگو

های  مهارت
 گفتگو

گو  دادن به صحبت ها 35  گو  دادن خوب 
کرردن 31 گرو  دادن، در صرحبت  برازخورد دادن نیرز مهر  اسرت ، عرالوه برر 

گونه سرزنش و مقصریابی باشد.   که باید عاری از هر 
 بازخورد

کرردن 30 گفتگو نوبرت را رعایرت  کرردن ، در حین  انعکراس دادن و خالصره 
هرر  در هررای  ترروهین نکررردن برره هرر  و خانواده، برره منظررور رفررع سرروء تفرراه 

گذشته کردن نه   گفتگو و راجع به زمان حال صحبت 
کره  مهارت مذا

گفتگررو 37 کررردن زبرران مشررترک برررای  یعنرری زوج پررس از مرردتی زنرردگی ، پیرردا 
کالم، مشترک تواننرد  مری شروند و می یکدیگر آشناهای  با ادبیات و تکیه 

کالمشران بره یکردیگر ها  در بحح از این ادبیات مشترک بررای فهمانردن 
کنند.  استفاده 

 زبان مشترک

مرثال مررن دوسرت دارم شرربی یرر  ، طرررف مقابررلهای  احتررام برره خواسرته 31
کرررن  ولررری همسررررم دوسرررت نررردارد. او نبایرررد  کرررامپیوتری  سررراعت برررازی 

که در اینصورت  کند   باعح بردتر شردن ایرن تاریهمخالفت و مقاومت 
 شود. می

توجه به خواسته 
 ها

احترام به 
و ها  خواسته

 عالئق

طررررف مقابرررل. پررردر و مرررادر مرررن هرررای  و دل نگرانیها  توجررره بررره دغدغررره 32
که ی  سری رسریدگی نیراز دارنرد و هایی  شرای  خا  جسمانی دارند 

کرره بخشرری از زمرران  را در هفترره های  ایررن یکرری از دغدغرره برره فکررری منرره 
که همسررم بررای ایرن دغدغره  پدر و مادرم اختصا  بدم و انتظار دارم 

 من احترام تائل شود.

توجه به دغدغه 
 ها

کره هر  صرمیمت و ارزشرگذاری را افرزایش  26 توجه به عالیق طررف مقابرل 
 توجه به عالیق میده و ه  تعهد و پایبندی در طرفین ایجاد میکنه.

کنندر سختیها و مشکالت همراه  23  درک متقابل همراهی باشن و همدیگه رو درک 
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گذاری باز مفاهیم ردیف  کد محوری کد 
کرردورتی پرریش آمررده  22 گررر بررین مررن و خررواهر یررا مررادر همسرررم اخررتالف یررا  ا

تیییرری در رفترار مرن و همسررم پریش بیایرد. ، نباید بخاطر این اخرتالف
 چون همسر من در این بین مقصر نبوده.

 درک

کنررد یعنرری سرریگنال 21 هیجررانی های  فرررد برره هیجانررات همسررر  توجرره 
کنرررد )مرررثال بنظرررر کنرررد و بیررران  یافرررت  آیرررد امرررروز  مررری طررررف مقابرررل را در

و بعرد برازخورد دهرد بره هیجران و حتری ، یا عصربانی هسرتی(ای  خسته
کند. کنترل   گاهی احساسات طرف مقابل را 

توجه به 
 هیجانات

کنرره. مررن علرر  و دانررش را دوسررت دارم و بهررش های  دغدغرره 25 منررو درک 
که هر کسی نیازهای متفراوتی داره و نیراز مرن اهمیت میدم.  اینو بفهمه 

زنرردگیش رو بررر اسرراس نیازهررای مررن های  اینرره و یرر  تسررمت از برنامرره
کرره مرررن درس دارم اون  کنرره در ایررن راه. مررثال یرر  روز  کمکرر   ب ینرره و 

 درک نیاز ظرفا رو بشوره.
مرن بایرد ، وتتی طرف مقابل چیزی برا  مهمره و بررای مرن مهر  نیسرت
کن . مثال همسرم غذا برا  مهمره پرس مرن ، آن نیاز  را بپذیرم و درک 

یراد مهر   این نیاز  را میبین  و بهش توجه میکن  هرچند بررای خرودم ز
 نیست.

کرره ایررن  21 کننررد  توتعاتشرران را متناسررب بررا توانررایی طرررف مقابررل تنظرری  
کنرد می شود آن ه به دست می باعح نره اینکره بررای ، آورند راضی شان 

خودشرران شاخصرری در نظررر بگیرنررد و رسرریدن برره آن فقرر  آنهررا را راضرری 
 کند. 

انتظارات 
 متناسب

 انتظارات بیش از حد از ه  نداشتن

که هست 20 کره بره دسرت، پذیرنرد می وتتی طرف مقابل را همانطور   آن ره 
 پذیر  تفاوتها کند. می آورند ه  خوشحالشان می

 پذیر 

کنی    تفاوتهای ه  را بپذیری .سعی 

کننرد. هرر فرردی عراداتی دارد  27 کننرد در هر  تیییرر ایجراد  زوج نباید سعی 
 که جزئی از وجود  شده است. 

عدم تیییر 
 یکدیگر

 عدم مقایسه مقایسه نکردن همسر با پدر و مادر خودمان 21
 عدم تقلید چش  و ه  چشمی نکردن  22
همسران بره هر  در جهرت رشرد همره جانبره تیییر در جهت رشد یعنی   16

که در جهت این رشد هر  هسرت را   زندگی کنند و آن ه از تیییر   رشد وحرکت در مسیر کم  
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گذاری باز مفاهیم ردیف  کد محوری کد 
بپذیرند و با یکدیگر در جهت تیییر تدم بردارند. حرکت با هر  اهمیرت 
کره حرکرت یکری و سرکون دیگرری تهدیردی اسرت بررای  یادی دارد چرا  ز

 رابطه 

 بالندگی رشد
 
 

کرره مطمررئن باشررد یرر  سررال دیگرره ا کنررد  نسرران بایررد در جهترری حرکررت 
ورز  ، مررثال یررادگیری یرر  سرراز یررا زبرران، چنررد تررا دسررتاورد داشررته باشررد

کنکور. یعنی بایرد در مسریر رشرد باشری نره اینکره  کردن یا شرکت در ی  
 بشینی تا دنیا برات رت  بزنه.

منفی مثل بری اصالک بعای ویژگیهای شخصیتی و اخالتی و رفتاری  13
 اصالک خود پرخاشگری و ...، بددهنی، بی نظمی، مسئولیتی

 تالشهای طرف مقابل برای تیییرات مثبت در خود 
فردیت یعنی به صرورت افراطری غررق در عالتره منردیهای فرردی شردن.  12

کررره انقررردر غررررق در فعالیتهرررای فرررردی مثرررل فارررای  کنررری   بایرررد سرررعی 
یراد، مجرازی کره فرصررتی دوسررتان و ، کرار ز وابسرتگی بره خررانواده نشروی  

 برای بخش مشترک نداشته باشی .

 فاای فردیت
فردیت 
 یافتگی

کننرد بره ، فردیت یعنی داشتن عالئق ارزشها و اهداف. زوج بایرد سرعی 
کنند. مرثال مرن ادامره تحصریل را دوسرت دارم و  رشد این فردیت کم  

کره مرن در ایرن  زندگی را جوری ب یندهای  کند برنامههمسرم سعی می
مسیر رشد فردی به عالئق  برس . در نتیجه فرد برای همسرر  خرا  و 

کرررده و مسریر را برررایش منحصرر برره فررد مرری شرود چررون بره عالئقررش توجره 
 کند. می تسهیل

هایی  گاهی اوتات نیاز به تنهایی دارنرد. مرثال مرن یر  رسریدگی ها زوج
آنهرررا را تنهرررا انجرررام بررردم و را بایرررد بررره پررردر و مرررادرم بکرررن  و دوسرررت دارم 

کنرد اینرو  گرر او ایرن را درک  کنه و ا نیازی نمیبین  همسرم من را همراهی 
احترام به فردیت خودم میبین . در مقابل مثال همسر من درونگراسرت و 

کره در تمرامی مهمانی ها  و شررلوغیهرا  مرن نبایرد از  توترع داشرته باشر  
کند.  شرکت 

ی  مسافرت 11  با ه  برو

مسافرت و 
 تفریح تفریح

کره بایرد بهرش رسریدگی و تسریرق بشره نره ای  رابطه صمیمی رابطه اسرت 
گفتگوهرا. بایرد ، اینکه رها بشه. باید به روز بشه از نظرعراطفی مهارتهرا و 

و هرررا  خالتیرررت داشرررته باشررری  در ترررازه نگررره داشرررتن آن. مسرررافرت رفتن
 است.کننده  بسیار کم ها  تفریح
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گذاری باز مفاهیم ردیف  کد محوری کد 
کارهای دو نفره مثرل بازیداشتن  15 ، خرانوادگیهرای  تفریحات مشترک و 

تفریحات  سینما رفتن، سریال دیدن و خوراکی خوردن و افزایش لذت
کررره تفرررریح برررا اونهرررا باعرررح افرررزایش شررررادی و  مشترک دوسرررتان زوجررری خررروب 

 صمیمیت میشه
داشتن تفریحات فردی مثرل فوتبرال یرا بیررون رفرتن برا دوسرتان یرا خریرد  11

 رفتن
تفریحات 
 شخصی

رونرد برا یر  عکرس یادگراری یرا خوانردن  می وتتی به ی  مکان تفریحی 10
گررر روزی دوبرراره برره آن مکرران  کرره ا شررعر یررا هررر چیررز دیگررر خرراطره بسررازند 

 رفتند آن خاطره برایشان زنده شود.
 خاطره سازی

کرره ارتباطررات خررانوادگی تررویتر و بررا سیاسررت تررری  17 رفرت و آمررد بررا افرررادی 
 دارن به منظور الگوگیری و کسب تجربه

همفکری با 
 دیگران

 
ارتباب با 

های  سیست 
 اطراف

گرفتن از تجربه خانواده  موفقهای  مشورت و کم  

گررر رفتار 11 و عررادات خرروبی را در دوسررتان  ببیررن  ممکنرره خررودم آنهررا را هررا   ا
کرره بیطرررف هسررتن و  تمییر دوستان انجام ده . بررا رفتارهررای خوبشررون ایررر دوسررتان زوجرری خرروبی 
 مثبت دارن

رفت و آمد با  ها  داشتن رابطه و رفت و آمد با خانواده 12
 خانواده ها

گرر همسرر مرن برا ها  در برابر خانواده 56 کنری  مرثال ا از ه  حمایرت و مراتبرت 
کره مرا فعرال  مری موضوعی مثل فرزندآوری مخالفه مرن اینگونره بیران کرن  

ی تصد ب ه دار شدن  نسربت بره زوج ها  در اینصورت نظر خانواده، ندار
 پشتیبانی همسر شود. نمی و خانواده زوج منفی

حمایت و 
گاه  تکیه 

 بودن

دوسرررت دارم وتتررری در جمرررع خرررانواده همسررررم هسرررتی  و آنهرررا چیرررزی 
کند.، میگن  او از من حمایت 

گیری 53 کمر  فکرری بردن. ها  در تصمی   و حتی حرل مسرائل بره یکردیگر 
کره  کمکی میتونره بکنره  گه میخواهند خانه بخرند خان  ببینه چه  مثال ا

کنره گرر مشرکلی بررای ، کل خانواده رو در نظر بگیره و با مرد همفکری  یرا ا
کند. که راه حلی برای مشکلش پیدا  کند   آتا پیش بیاید خان  کم  

 همفکری

کرره یررر  سرررری از تصرررمیمات در هرررا  بایررد بررره خانواده 52 زنررردگی بفهمرررانی  
کنند.  مرزگذاری حری  خصوصی شخصی است و دیگران نباید در آن تصمیمات دخالت 
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گذاری باز مفاهیم ردیف  کد محوری کد 
زوج بایرررد مسرررتقل باشرررند و در عرررین مشرررورت ر ی و نظرررر دیگرررران را در 

 زندگی خود دخالت ندهند.
کوترراهی )نرره طرروگنی( هررر چنررد وتررت یرر  بررار  51 دور بررودن از هرر  برره مرردت 

کنراره  بودن برای داشتن خلوتی با خود و انجام هرای  عالیق شخصی. 
 طوگنی باعح ایجاد اصطکاک بین زوج میشود.

گسینی  خلوت 

استفاده صحیح  تعیین زمان خا  برای استفاده از موبایل 55
 از موبایل

گر هر  احیانرا ها  بعای حرف 51 حری  شخصی است و نباید بیرون برود. ا
کنرری  بایررد مراتررب  کسرری مشررورت و درددل  کرره چرره خواسررتی  بررا  باشرری  

 گویی . باید طرف مقابل تابل اعتماد باشد. می حرفی را به چه کسی
 رازداری

وتتی به خانواده من احترام میذاره و دعوتشرون میکنره و رفترار صرمیمی  50
احترام به  باهاشون داره و وتتی دعوتش میکنن میره حتما من خوشحال میش .

 خانواده همسر

احترام 
 متقابل

 کردم به خانواده ا  سر بزنه و ازشون نبره. او را مقید
گرررر دارم برررا خرررواهرم در مرررورد همسررررم درددل 57 کرررن  بایرررد ببیرررن   مررری مرررن ا

همسررررم را در چررره ترررالبی نشررران میررردم. در مجموعررره حرفهرررام پرسرررتیژ و 
کرررن  و همسررررم وتتررری رفترررار اطرافیررران را ببینرررد  وجهررره همسررررم را حفرررظ 

گذاشت . شود من او را باگ بردم می متوجه  و به او احترام 
 احترام به همسر

کنرره احترررام رو مررثال وتتری مرررد خسررته میرراد خونرره برررا  ، زن بره مرررد ابررراز 
 غذا و چای بیاره نه اینکه بگه خودت برو غذا بیار و بخور

گررذاری و خریررد  کرراری نمیکررن . مثررل سرررمایه  میدونرره برردون اجررازه ا  
 طال و سکه

گررر انتقررادی برره  51 نگویررد و بعرردا در خلرروت ها  همسررر  دارد جلرروی ب ررها
 بگوید

احترام به همسر 
در حاور 
 طرفینهای  و خانودهها  احترام به طرف مقابل جلو جمع و ب ه دیگران

کرره زوج در زنرردگی دارن بایرررد وظررایف تقسررری   52 برره میررزان مسرررئولیتهایی 
کارهررای  کرره همیشرره در خانرره هسررت بایررد برره  خانرره شررود. مررثال فررردی 

گر نقششون برعکس شد وظایف ه  تیییر میکنره. ولری  کند. ا رسیدگی 
کررار خانرره انجررام دهررد چررون  کرره زن بیشررتر  مرررد نبایررد توتررع داشررته باشررد 

 وظیفه اوست.

مسئولیت 
 پذیری مشترک

 

تقسی  
اتتاایی 
 وظایف
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گذاری باز مفاهیم ردیف  کد محوری کد 
که خود  مسرئول اصرلی ترممین مخرارج زنردگی اسرت و   مرد باید بداند 

گرراه زن  کارهررای خانرره و ها  باشررد تررا زن در آرامررش برره ب ررهبایررد تکیرره  و 
کنررد وظیفرره تررامین  اهررداف شرریلی ا  برسررد ولرری زن نبایررد احسرراس 

 مالی خانواده را دارد.
گیری 16 گر این سرتون و مردیر ها  در تصمی   ی  ستون و مدیر باید باشد و ا

شرود.  مری فق  زن باشد و مرد خلع سالک شود انگار با ی  غریزه مقابله
کررره زن مررردیریت در سرررایه اسرررت. نقرررش زن و مررررد نبایرررد  مرررن معتقررردم 
کرالن بایرد  جابجا شود خصوصا از نظر مالی. یعنی مردیریت اتتصرادی 

هررا  بررا مرررد باشررد چررون مردهررا دورنمررا و آینررده نگررری بهتررری دارنررد و خان 
 مدیریت اتتصادی خرد را باید داشته باشند.

گیری  تصمی  
 مشترک

سفره آرایی و دستپخت خوب همسررم در جرذب شردن شیرینی پزی و  13
کره حتمرا بررم خونره غرذا بخرورم و  من به خانه تمییر داشرته و باعرح شرده 

 بیرون نمون .

انجام رفتارهای 
مرتب  با نقش 

 زن و مرد
 

کارهررای فنرری خانرره را انجررام بررده گررر گمپرری سرروخته یررا ، مرررد بایررد  مررثال ا
کنه .  کلیدی خراب شده سریع درست 

کنند. 12  زوج باید نسبت به شناخت یکدیگر در هر لحظه تال  

 شناخت متداوم

 شناخت

شناخت خودمان بره عنروان یر  زن و شرناخت طررف مقابرل بره عنروان 
ی  مرد با تمام خصوصیات و ویژگی ها. این شناخت در نحوه رفترار و 

کردن تمییر تمییرد ها  گذارد. مثال مررد دوسرت دارد در صرحبت می گفتگو 
که طعنره بره  شود و مخالفت با او باید با ظرافت و مهارت خاصی باشد 
کالمری و  اتتدار  نزند. هم نین مرد در هیجانات منفی نیاز به لمرس 

 آرام بخشی دارد.
کفرو باشرن و از نظرر فرهنرگ و موضروعات  11 کره هر   کنره  فردی رو انتخاب 

باشررره نررره دیگررره تناسرررب داشرررته باشرررن و هدفشررران از ازدواج شررربیه هررر  
کنرررره و دنبررررال رفررررع  اینکرررره یکرررری بخرررراطر مادیررررات بررررا دیگررررری ازدواج 

 کمبودهای خود  باشه.

احترام به 
 فرهنگ ه 

 
زوج باید همفکرر و هر  عقیرده باشرند یعنری عقایدشران ترا حردی بره هر  

 فرهنگ.، نزدی  باشد مخصوصا عقاید اصلی و مه  مثل ایمان
گاهی از و افکررار و اهدافشررون برررای هرر  آشررکار هررا  برررای هرر  آشررکارتر باشررن. حس 15 آ



 1322 زمستان، 06، شماره12جلد  ......................................................................................................144

 

گذاری باز مفاهیم ردیف  کد محوری کد 
کنند و راحت ترر برا هر  ارتبراب  باشد تا بهتر نسبت به ه  شناخت پیدا 

کنند.   برترار 

 اهداف مشترک

کردن جایگاه و حس اتتدار در مرد توس  زن. 11  ایجاد 
شناخت 

خصوصیات و 
نیازهای طرف 

 مقابل

گو  بده  و که به حرفش  روی حرفش حررف نرزن   همسرم برا  مهمه 
 نبر. سؤالگوید اتتدار مرا زیر  می و

کارهرررا و زحماتشررران تعریرررف میشررره و تحسرررین میشرررن ، آتایررران وتتررری از 
گرراه بررودن بهشررون منتقررل میشرره و احسرراس ترردرت میکررنن  حررس تکیرره 

 خوشحال میشن.
یافررت محبررت. یرر  نفررر بصررری اسررت  10 کررس رو  خاصرری دارد در در هررر 

کره فررد مقابرل بررایش انجرام میدهرد مثرل  یعنی از طریق دیدن کارهایی 
هدیرره خریرردن خوشررحال میشررود. دیگررری سررمعی اسررت یعنرری دوسررت 
دارد الفا  محبت آمیز را بشرنود و شرخچ دیگرری لمسری اسرت یعنری 

ابراز های  سب  دوست دارد نواز  و بیل شود.
 محبت

توجه به 
نیازهای 
 متقابل

 هدیه دادن
 یادآوری مناسبات

 محافظت از وسیله مورد عالته
کرره طرررف مقررابل  بررا عمررل  کالمرری را تبررول نرردارم و هرچیررزی را  مررن ابررراز 

 نشان بده بیشتر تبول دارم.
کردن غذای مورد عالته      17  درست 

کردن و نظر دادن برای خریدهای ه  توجه به نیازها  با ه  خرید 
کمرنررگهررای  پویایی، گرراهی چنررد سررال پررس از زنرردگی مشررترک 11  زنرردگی 

کره برین زوج وجرود ها  شود. این پویایی می هیجانات و عرواطفی هسرت 
کررره دارد و آنهرررا را خوشرررحال مررری کننرررد  کنرررد. زن و مررررد نبایرررد فرامرررو  

کننرررد و بایررد خالتیرررت داشررته باشرررن در  چگونرره همررردیگر را خوشررحال 
کردن یکدیگر  خوشحال 

کردن  خوشحال 
 ه 
 

توجه به زیبایی  آراستگی و شی  بودن زن چه در جمع و فامیل چه تو خونه.  12
 ظاهری

 محبت فیسیکی نواز  فیسیکی      06
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گذاری باز مفاهیم ردیف  کد محوری کد 
کلمات محبت آمیز و بیان دوست داشتن     03  استفاده از 

کالمی کررار هسررت  مرتررب بهرر  زنررگ میزنرره و احوالمررو میپرسرره و هوامررو  محبت  وتترری سررر 
 داره.

که خیلی دوست داره برا  میخرم. ، اینکه بهش بگ بدون  02  سورپرایز یه چیزی 
کرراری و زن و مرررد بررا هرر  یکرنررگ باشررند و برره هرر  دروغ نگوینررد. پنهرران 01

 کاری نداشته باشند.مخفی
 صداتت متقابل

صفات بین 
 فردی

که نشان دهنده ش  استسؤاگنپرسیدن  05 یاد از همسر   ت ز

 اعتماد متقابل
گررروی  مرررثال  مررری کررروچکترین اتفاترررات محررری  بیررررون را بررره همسررررممرررن 

گفتررره شرررده یرررا مرررزاح  تلفنررری یرررا بحرررث  برررا هرررایی  حرف کسررری  کررره در تا
گرررر بررردان  همسرررم مررررا دعررروا کنرررد و ایرررن  مررری همکرراران مررررد و ... حتررری ا

 کند. می اعتماد ما و صمیمیت ما را بیشتر
باشرررند. بایرررد انقررردر تواضرررع زوج در دعواهرررا نبایرررد غررررور درونررری داشرررته  01

کننرد و منتظرر نماننرد  که اشتباه را بپذیرنرد و عرذرخواهی  داشته باشند 
کند.  طرف مقابل عذرخواهی 

گرفتن  در نظر 
 طرف مقابل

پذیری  مسئولیت رابطه رو جدی بگیرن و خودشون رو مسئول حفظ رابطه بدانن. 00
 متقابل

کار آمده و خسته است  07 گر همسرم از سر  کره مربروب ا کارهرایی  بعاری از 
آورم و ایرن  نمری ده  و البتره بره روی طررف مقرابل  می به او بوده را انجام

 شود وظیفه. می باید دو طرفه باشد در غیر اینصورت

 گذشت متقابل
که ترار بوده خود  انجام بده من برا  انجرام بردم مرثال لباسرش  کاری 

کررن . وتترری بررا وجررود خسررتگی برررا   کرراری میکررن  و یررا از حقرر  را اتررو 
 میگذرم خوشحال میشه و تدردانی میکنه.

کررردن مررثال امشررب فوتبررال  گرراهی اوتررات طبررق میررل طرررف مقابررل رفتررار 
 ببینی  چون تو دوست داری.

از ها  همفکررر و هماهنررگ و یکرردل باشررند چررون ب ررهها  در تربیررت ب رره 01
کرن ناهماهنگی والدین سوءاستفاده میکنند. یکی نگوید  تبلت برازی 

 دیگری بگوید بازی نکن.

هماهنگی در 
هماهنگی  تربیت

در ابعاد 
متفاوت 
 زندگی

کره بره همره ابعراد زنردگیش  02 انسان باید جوری برنامره ریرزی داشرته باشرد 
کار  معنویات. ، تفریح، برسد. مثال 

 مدیریت زمان

 مدیریت مالی ولخرج نبودن و اولویت بندی در موضوعات مالی 76
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گذاری باز مفاهیم ردیف  کد محوری کد 
گرر مرثال چنرد روز دیگره ارائره دارم 73 کره ا ، باید این مهرارت رو داشرته باشر  

ایررن استرسررر  رو بررره محررری  منتقرررل نکرررن  و همررره اطرافیررران  رو عصررربی 
 نکن .

مدیریت 
 استرس

 
رابطرره صررمیمانه تررری ، هرچرره زوج رابطرره جنسرری بهتررری داشررته باشررند 72

گی روزمررره. کشررد برره زنررد مرری خررود  را، دارنرردم انگررار ترره مانررده هیجرران
 مهارت و رضایت در ارتباب جنسی بسیار مه  است.

کیفیت رابطه 
 جنسی

گرر شرب خروبی ، زندگی شبانه ارتباب مستقی  روی زندگی روزانه داره و ا
 با همسرت داشته باشی روز بعد روحیه ا  بسیار خوب خواهد بود.

کره  71 کردم همسرم رو بکش  به محی  خانره و معتقرد نبرودم  خیلری سعی 
کرار  در  کره  کار و بررای پرول هلرش بردم بیررون و اگن  بفرستمش دنبال 

مسرافرت میرری  و در ، بیشتر وتت میذارهها  برای من و ب ه، حد معموله
کمک   کنه می کارهای خانه 

کار و  تعادل 
 زندگی

 
کدگذاری هسته که در جدول ای  در مرحله بعد   نشان داده شده است.  1انجام شد 

 ها زوجارتقاء صمیمت های  همؤلفمربوط به ای  هستههای  عمده و مقولههای  مقوله. 3جدول 

 کدگذاری هسته ای کدگذاری محوری ردیف
 انتقاد سازنده 3

 
 
 
 

 ارتباب مویر

 گفتگوی سازنده و بی تااوت 2
 گفتگوهای  مهارت 1
گاه بودن 5  حمایت و تکیه 
 احترام متقابل 1
 تفریح 0
 فردی صفات بین 7
 هماهنگی در ابعاد متفاوت زندگی 1
 اطرافهای  ارتباب با سیست  2

 مرزگذاری 36
 رشد و بالندگی 33
 درک تفاوتها و عالئقها  احترام به خواسته 32
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 کدگذاری هسته ای کدگذاری محوری ردیف
 درک متقابل 31
 پذیر  35
 تقسی  اتتاایی وظایف 31
 توجه به نیازهای متقابل 30
 شناخت 37
 فردیت یافتگی 31

 
انتخرراب شرردند. برره ای  هسررتههای  برره عنرروان مقولررههررا  و درک تفاوتمررؤیر  مقولرره ارتبرراب

چره علررل درون خرانوادگی و چرره علرل برررون  هرا زوجعبرارتی تمرامی علررل افرزایش صررمیمیت 
 شوند.  می خانوادگی در این دو مقوله جای داده

 محوری پژوهش حاضر عبارتند از:های  مقوله
انتقراد رشرد دهنرده و خودافشرایی اسرت. ، مقوله شامل انتقاد سرال انتقاد سازنده: این 

گر اصول انتقاد رعایت شود و رواب  صرمیمی باشرد کننرده  انتقراد نره تنهرا تخریب، در واتع ا
شرود " بایرد از  مری رابطه نیست بلکه رشد دهنده رابطه بروده و باعرح افرزایش صرمیمیت نیرز

کنرری  نرره از شخصرریت طرررف مقابرر گررر رابطرره تبلرری شررما بررا فرررد مقابررل رفتررار انتقرراد  ل"م " ا
کرره  نمرری شررود و اینطررور برداشررت مری انتقرراد یرر  موضرروع رشررد دهنررده، صرمیمی باشررد شررود 

 شما میخواهی مو طرف مقابل را بگیری".

کررره در  گفتگررروی سرررازنده و بررری تاررراوت: یکررری از مهمتررررین عوامرررل افرررزایش صرررمیمت 
گفتگرو اسرت. ایرها  تمامی مصاحبه ، ن مقولره شرامل بیران نیراز بردون تررسبه آن اشاره شد 
رفررع سرروء ، گفتگرروی درون خررانوادگی، گفتگوهررای دو نفررره، عرردم تعررارف، عرردم تارراوت

گفتگروی ، ابراز ناراحتی، تفاه  گفتگرو راجرع بره موضروعات مختلرف اسرت.  ارائه نظرات و 
برره جرررای سررکوت بررره منظررور رفرررع هرررا  زوج برردون تعرررارف و برردون تاررراوت و بیرران ناراحتی

یرررادی در ها  ه سررروءتفا کرررردن در مرررورد مسرررائل و اتفاترررات روزمرررره تررراییر بسررریار ز و صرررحبت 
کردن با ه  فارغ از اینکه مورد تااوت واتع بشروند و  ها زوجافزایش صمیمت  گفتگو  دارد. " 
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کردن" " بجای تهرهای طروگنی مردت در مرورد ، احساس راحتی با طرف مقابل در صحبت 
کنرری "هررا  ناراحتی کرره در روز اتفرراق  " صررحبت، گفتگررو  کررردن بررا هرر  راجررع برره موضرروعاتی 
 افتاده".

گفتگرروهررای  مهارت کره و زبرران ، بررازخورد، گررو  دادن، گفتگررو: ظرافررت در  مهررارت مررذا
کرردن دارای مهارتهرای  مشترک از مفاهی  مهارت اسرت هرایی  گفتگرو هسرتند. صرحبت 

کررردن مرری کرره رعایررت آنهررا باعررح بهبررود ارتبرراب گررو  دادنعررالو، شررود. " در صررحبت  ، ه بررر 
گونره سررزنش و مقصرریابی باشرد" کره بایرد عراری از هرر  " پیردا ، بازخورد دادن نیز مه  اسرت 

گفتگرررو" گرررر مرررن برررا صرررحبت، کرررردن زبررران مشرررترک بررررای  همسررررم مخرررالف  چگونررره های  " ا
که او جبهه نگیرد و باب صحبت را برای دفعات بعد باز بگذارم".  مخالفت  را نشان ده  

ها  توجره بره دغدغرهها.  این مقوله شامل توجه به خواسرته و عالئق:ها  ستهاحترام به خوا
مرثال مرن دوسرت دارم شربی ، طررف مقابرلهای  و توحه به عالئق است. " احترام به خواسته

کن  ولی همسرم دوست ندارد". کامپیوتری   ی  ساعت بازی 
متناسرررب درک نیررراز و انتظرررارات ، توجررره بررره هیجانرررات، درک، درک متقابرررل: همراهررری

کرره در ایررن مقولرره جررای گیرنررد. ایررن مفهرروم برره عنرروان یکرری از عوامررل  مرری مفرراهیمی هسررتند 
نیازهررا و انتظررارات ، کلیرردی در افررزایش صررمیمیت نشرران دهنررده درک دوطرفرره هیحانررات

کند یعنری سریگنال هیجرانی طررف مقابرل را های  است. " فرد به هیجانات همسر  توجه 
کند و بعد بازخ یافت و بیان  کنره. مرن علر  و دانرش را های  " دغدغره، ورد دهد"در منرو درک 

" توتعاتشان را متناسب با توانرایی طررف مقابرل تنظری  ، دوست دارم و بهش اهمیت میدم"
 کنند".

عدم مقایسره ، عدم تیییر یکدیگر، پذیر : مقوله پذیر  شامل مفاهی  پذیر  تفاوتها
گاهی در زنردگی زناشرویی عردم پر کره میران هرایی  ذیر  و درک تفاوتو عدم تقلید است. 

زوج وجررود دارد و برره دنبررال آن سررعی در ایجرراد تیییررر در طرررف مقابررل و مقایسرره همسررر بررا 
کنرری  تفاوتهررای هرر  را  مرری دیگررران باعررح ایجرراد تعررار  و عرردم صررمیمیت شررود. " سررعی 
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کره ، بپذیری " کنند. هر فردی عراداتی دارد  کنند در ه  تیییر ایجاد  جزئری " زوج نباید سعی 
 مقایسه نکردن همسر با پدر و مادر خودمان".” ، از وجود  شده است"

رشد و بالندگی: ایرن مقولره دارای مفراهی  حرکرت در مسریر رشرد و اصرالک خرود اسرت. 
که در آن هر فرد به رشد و بالندگی نیرز دسرت  می را صمیمانهای  رابطه ها زوجبرخی از  دانند 

کند. " همسران به ه  در جهت  کننرد و آن ره از تیییرر   رشد همه جانبه زندگیپیدا  کمر  
، کرره در جهررت ایررن رشررد هرر  هسررت را بپذیرنررد و بررا یکرردیگر در جهررت تیییررر ترردم بردارنررد"

برری ، "اصرالک بعاری ویژگیهرای شخصریتی و اخالتری و رفترراری منفری مثرل بری مسرئولیتی
 پرخاشگری و..".، بددهنی، نظمی

گیررد. توجره بره فردیرت از  مری یرن مقولره جرایفردیت یافتگی: مفهوم فارای فردیرت در ا
گرراهی زوج کره  کررده و انتظررار دارنرد طرررف هرا  مفراهی  مهمری اسررت  در زنردگی آن را فرامررو  

کنار بگرذارد. از طرفری های  مقابل بعد از ازدواج همه اهداف و ارزشها و ویژگی فردی خود را 
کره زنردگی مشرترک ر که آنقردر غررق در فردیرت شروی   کنری . " بایرد ترار ه  نیست  ا فرامرو  
که انقدر غررق در فعالیتهرای فرردی مثرل فارای مجرازی کنی   یراد، سعی  دوسرتان و ، کرار ز

که فرصتی برای بخش مشترک نداشته باشی " " فردیرت یعنری ، وابستگی به خانواده نشوی  
کننرد"، داشتن عالئق کمر   کنند به رشد ایرن فردیرت  " ، ارزشها و اهداف. زوج باید سعی 

را بایررد برره پرردر و هایی  گرراهی اوتررات نیرراز برره تنهررایی دارنررد. مررثال مررن یرر  رسرریدگی هررا زوج
مادرم بکن  و دوسرت دارم آنهرا را تنهرا انجرام بردم و نیرازی نمیبیرن  همسررم مرن را همراهری 

کند اینو احترام به فردیت خودم میبین " گر او این را درک   کنه و ا
تفریحررات ، تفریحررات مشررترک، رت و تفررریحتفررریح: ایررن مقولرره شررامل مفرراهی  مسرراف

و ها  شخصرری و خرراطره سررازی اسررت. افررزایش شررادی و نشرراب در رابطرره از طریررق مسررافرت
اسررت. " داشررتن تفریحررات مشرررترک و  هررا زوجیرر  عامررل مهرر  در صرررمیمیت ، تفریحررات

کی خروردن و افرزایش لرذت، خانوادگیهای  کارهای دو نفره مثل بازی ، سریال دیدن و خرورا
 " با ه  بروی  مسافرت".، رفتن" سینما
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تررمییر دوسررتان و رفررت و آمررد بررا ، اطررراف: همفکررری بررا دیگرررانهای  ارتبرراب بررا سیسررت 
که در این مقوله جایها  خانواده گیرند. در زنردگی مشرترک الگروگیری  می مفاهیمی هستند 

گرررررفتن از خانواده نقررررش مررررویری در ، موفررررق و و هم نررررین تررررمییر دوسررررتانهررررای  و مشررررورت 
کرره ارتباطررات خررانوادگی تررویتر و بررا  هررا زوجمیمیت پایرردار صرر دارد. " رفررت و آمررد بررا افرررادی 

کسب تجربره" گرر رفتار، سیاست تری دارن به منظور الگوگیری و  و عرادات خروبی را در هرا   " ا
 دوستان  ببین  ممکنه خودم آنها را انجام ده ".

گرراه بررودن: گرراه بررودن حمایررت و تکیرره  شررامل مفرراهی  پشررتیبانی  مقولرره حمایررت و تکیرره 
کرره در برابررر دیگررران مررورد حمایررت معمرروگ   هررا همسررر و همفکررری اسررت. زوج تمایررل دارنررد 

گیرنررد و ایررن حمایررت و همراهرری از عوامررل افررزایش دهنررده صررمیمیت اسررت. "  همسررر ترررار 
او از مرن حمایرت ، دوست دارم وتتی در جمع خانواده همسرم هسرتی  و آنهرا چیرزی مریگن

گیری " در، کند" کم  فکری بدن".ها  تصمی    و حتی حل مسائل به یکدیگر 
گسینرری، مرزگررذاری: مفرراهی  حررری  خصوصرری اسررتفاده صررحیح از موبایرررل و ، خلرروت 

عردم اسرتقالل و  هرا زوجهای  گیرنرد. امرروزه یکری از شرکایت مری رازداری در این مقوله جرای
کرره باعررح تعررار  و نار  هررا زوجضررایتی میرران تمایسیررافتگی همسررر در زنرردگی مشررترک اسررت 

ر ی و نظرر دیگرران را در زنردگی خرود ، شود. " زوج باید مستقل باشرند و در عرین مشرورت می
 حری  شخصی است و نباید بیرون برود".ها  " بعای حرف، دخالت ندهند"

گفت یکی از اصرلی تررین عوامرل در افرزایش صرمیمیت احتررام  می احترام متقابل: توان 
احترررام برره همسررر و احترررام برره ، شررامل احترررام برره خررانواده همسررر متقابررل اسررت. ایررن مقولرره

کنه احترام رو مرثال وتتری مررد خسرته میراد ، همسر در حاور دیگران است.  " زن به مرد ابراز 
گرر انتقرادی بره ، خونه برا  غذا و چای بیراره نره اینکره بگره خرودت بررو غرذا بیرار و بخرور" " ا

 دا در خلوت بگوید".نگوید و بعها  همسر  دارد جلوی ب ه
گیرری مشرترک و انجرام ، تقسری  اتتارایی وظرایف: مسرئولیت پرذیری مشرترک تصرمی  

که در این مقوله جای گیرند. بسریار  می رفتارهای مرتب  با نقش زن و مرد مفاهیمی هستند 
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که بین  گیررد و برر اسراس نقش ها زوجمه  است  کره بررای هرر هرایی  تقسری  وظرایف صرورت 
کره زوج در زنردگی شر مری کدام تعریرف ود مسرئولیت پرذیر باشرند. " بره میرزان مسرئولیتهایی 

کرالن بایرد برا مررد باشرد چرون مردهرا ، دارن باید وظرایف تقسری  شرود" " مردیریت اتتصرادی 
 مدیریت اتتصادی خرد را باید داشته باشند".ها  دورنما و آینده نگری بهتری دارند و خان 

، احترررام برره فرهنررگ هرر ، شررناخت متررداومشررناخت: مقولرره شررناخت شررامل مفرراهی  
گاهی از اهداف مشترک و شناخت خصوصیات و نیازهای طرف مقابل است. شرناخت  آ
ی  موضوع دائمی و همیشرگی اسرت یعنری نره تنهرا زوج تبرل از ازدواج بایرد نسربت بره هر  
کنند بلکه این شناخت باید همیشه و در هر لحظه تداوم داشته باشرد. زوج  شناخت پیدا 

کننرد. " زوج بایرد با کسرب  ید همیشه نسبت به یکدیگر و اهرداف و نیازهرای هر  شرناخت 
کنند" و هرا  " بررای هر  آشرکارتر باشرن. حس، نسبت به شناخت یکدیگر در هر لحظه تال  

افکار و اهدافشون بررای هر  آشرکار باشرد" شرناخت خودمران بره عنروان یر  زن و شرناخت 
 یژگی ها".طرف مقابل به عنوان ی  مرد با تمام و

خوشرحال ، توجره بره نیازهرا، ابرراز محبرتهای  توجه به نیازهای متقابل: مفاهی  سرب 
کالمرری، محبررت فیسیکرری، توجرره برره زیبررایی ظرراهری، کررردن هرر  سررورپرایز در ایررن ، محبررت 

کرس بره رو  خاصری  می مقوله جای گیرند. هر فردی نیازهرای خرا  و متفراوتی دارد و هرر 
کرس رو  بایرد  هرا زوجکند.  می محبت کننرد. " هرر  کننرد بره نیازهرای یکردیگر توجره  سرعی 

یافرررت محبرررت" کلمرررات محبرررت آمیرررز و بیررران دوسرررت ، خاصررری دارد در در " اسرررتفاده از 
که خیلی دوست داره برا  میخرم".، " بدون اینکه بهش بگ ، داشتن"  یه چیزی 

گررف، اعتمراد متقابرل، صفات بین فردی: ایرن مقولره شرامل صرداتت متقابرل تن در نظرر 
کرره عرردم ، طررف مقابررل گذشررت متقابررل اسرت. شررکی نیسرت  مسرئولیت پررذیری متقابرل و 

کنرد. وجرود  می زندگی زناشویی را سستهای  صفاتی مثل صداتت یا اعتماد بین زوج پایه
این صفات از عوامل بسیار مه  در صمیمیت و باعح اسرتحکام زنردگی زناشرویی اسرت. 

کراری نداشرته کراری و مخفریدروغ نگوینرد. پنهران" زن و مرد با ه  یکرنرگ باشرند و بره هر  
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کره نشران دهنرده شر  اسرت"سؤاگ" نپرسیدن ، باشند" یراد از همسرر  کره تررار ، ت ز کراری   "
کن ".  بوده خود  انجام بده من برا  انجام بدم مثال لباسش را اتو 

مرردیریت ، مرردیریت زمرران، همرراهنگی در ابعرراد متفرراوت زنرردگی: همرراهنگی در تربیررت
کره ، مدیریت استرس، مالی کار و زندگی مفراهیمی هسرتند  کیفیت رابطه جنسی و تعادل 

گیرنررد. همرراهنگی زوج در بعارری از موضرروعات و داشررتن برخرری  مرری در ایررن مقولرره جررای
همفکرر و هماهنرگ و ها  شود. " در تربیت ب ره می باعح رضایت بیشتر از زندگیها  مهارت

" ولخررج نبرودن و ، ین سوءاسرتفاده میکننرد"از ناهماهنگی والردها  یکدل باشند چون ب ه
رابطره ، " هرچه زوج رابطه جنسی بهترری داشرته باشرند، اولویت بندی در موضوعات مالی"

کره ، صرمیمانه ترری دارنرد" شر  بره محری  خانره و معتقرد نبرودم  کرردم همسررم رو بک  " سرعی 
کار".  خیلی بفرستمش دنبال 

 گیری نتیجهبحث و 
گرفررت.  هررا زوجارتقرراء صررمیمیت های  همؤلفرری پررژوهش حاضررر بررا هرردف بررسرر صررورت 

کدگررذاری برراز محرروری و انتخررابی از مطالررب برره ، نتررایج حاصررل از ایررن پررژوهش بررا بررسرری 
کرره  کنشررگران مطالعرره نشرران داد   راهررا  و درک تفاوتمررؤیر  مقولرره ارتبرراب 2دسررت آمررده بررا 

کرد.  ها زوجتوان به عنوان عوامل اصلی افزایش دهنده صمیمیت پایدار  می  عنوان 
کره مفراهی  تشرکیل دهنرده آن انتقراد سرازندهمرؤیر  اولین مقوله ارتباب گفتگروی ، اسرت 
گرراه بررودن، گفتگرروهررای  مهارت، سررازنده و برری تارراوت ، احترررام متقابررل، حمایررت و تکیرره 

های  ارتبرراب بررا سیسررت ، همرراهنگی در ابعرراد متفرراوت زنرردگی، صررفات بررین فررردی، تفررریح
که با توجره بره  مرزگذاری و رشد، اطراف و بالندگی است.  کر این نکته حائز اهمیت است 

بره طرور ها  ایرن مقولره، داخلی و خرارجی در زمینره افرزایش صرمیمیتهای  اینکه در پژوهش
که در تبیین مقوله کار نشده است سعی بر این شد  کره از هرایی  پژوهش، تحقیقهای  دتیق 

گیرند. همسو با نترایج پرژوهشپژوهش بودند مهای  نظر مفهومی نزدی  به مقوله ، د نظر ترار 
که زوج2635یو و همکاران ) کره ارتبراب مرویری برا همسرر یها ( در پژوهش خود نشان دادند  ی 
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 خرررود داشررررتند رضررررایت بیشرررتری از روابرررر  خررررود داشرررته و صررررمیمیت بیشررررتری را نشرررران
کرره مهارت3125اعتمررادی و احمرردی )، دهنررد.  برره عررالوه جررابری مرری کردنررد  ای هرر ( بیرران 

گرررروردونکننررررده  ارتبرررراطی پرررریش بینی ( 2661) 1صررررمیمیت زناشررررویی اسررررت. لیتسینگررررر و 
که ارتباب سرازنده پریش بینی رضرایت زناشرویی اسرت. در رابطره برا عامرل کننرده  معتقدند 

کبرری و مررادی )، کریمری، با نتایج ناهمسو بودند. تریروهها  انتقاد سازنده پژوهش ( در 3122ا
کرره  صررمیمیت زناشررویی بررا انتقرراد رابطرره منفرری دارد. برره عررالوه پررژوهش خررود نشرران دادنررد 

یرران و میکولینسررر، هیرشرربرگر کرره2661) 2فلور وتترری افررراد در یرر  رابطرره بررازخورد  ( معتقدنررد 
یافرت  احسراس بیشرتری از صرمیمیت را تجربره، کننرد مری مثبتی از شرری  زنردگی خرود در

کاهش احساس صمیمی می ت با شرری  زنردگی کنند و بازخورد منفی ممکن است باعح 
کرره  کننرردگان ایررن پررژوهش اظهررار داشررتند  کرره مشررارکت  شررود. نکترره تابررل توجرره ایررن اسررت 
کررره انتقرررادی صرررمیمیت  انتقررراد سرررازنده باعرررح افرررزایش صرررمیمیت اسرررت بررره ایرررن معنرررا 

کره عراری از هرگونره حملره و سررکوب و مقایسره بروده و متوجره رفترار فررد باشرد نره  می آفریند 
 تواند باشد. می رت انتقاد حتی رشد دهنده نیزشخصیت او و در این صو

که خودافشایی بیشرتر در رابطره زناشرویی 2661) 3بارت و راوینس، لورنسو ( معتقد است 
کررره مفهررروم 2635، 4ایسیسرررتین و وسرررترین ، برررا صرررمیمیت بیشرررتر ارتبررراب دارد )جانسرررن  )

گفتگررو مرررتب  اسررت. برره عررالوه تررامیر و میشررل کرره  (2632) 5خودافشررایی بررا مقولرره  یافتنررد  در
پادا  دهنده است. ایرن احسراس همران لرذتی را در منراطق میرز بره ای  خودافشایی تجربه

یافت پول می وجود که ما از در یافت، آورد  کنری . بنرابراین  مری غذاخوردن یا رابطه جنسی در
افررراد مایررل برره خودافشررایی و توسررعه روابرر  صررمیمانه هسررتند. یکرری از ، در شرررای  مناسررب

کرره  شررود وجررود مفهررومی برره نررام  مرری مخصوصررا در فرهنررگ ایرانرری بیشررتر مشرراهدهمررواردی 
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کرره در روابرر    دهررد. ترررس از تارراوت باعررح هرر  خررود را نشرران مرری هررا زوجتارراوت اسررت 
و نیازهایشران را آزادانره و هرا  برا هر  احسراس راحتری نداشرته و نتواننرد حرف هرا زوجشرود  مری

گفتگرروی بیشررتر کننررد. عرردم تارراوت برره  و نیازهررا و نهایتررا ها  بیرران خواسررته، راحررت ابررراز 
گاهی  می صمیمیت بیشتر که طرف مقابرل خرود  بایرد  ها زوجانجامد. به عالوه  معتقدند 

گفتگرو کدورت و سوءتفاه  بین آنهرا میشرود و  توانرد مرانع از  مری بفهمد و این موضوع باعح 
کرردورت گررو، گفتگرروهررای  شررود. از جملرره مهارتها  و سرروءتفاه ها  ایررن    دادن مهررارت 

کوهن 3211) 1است. ریز و شیور ( معتقدنرد 2631 2نوسرب  و برودنمن، برادبروری، به نقل از 
گررو  دادن فعررال در روابرر  برررای حفررظ صررمیمیت ، مخصوصررا در زمرران خودافشررایی، کرره 

کررره هرررا  ضرررروری اسرررت. در رابطررره برررا مقولررره حمایرررت و پشرررتیبانی پژوهش نشررران داده انرررد 
 3رضررایت زناشررویی اسررت. )فاتیمررا مخرردومکننررده  یپشررتیبانی و حمایررت همسررر پرریش بین

یان )2661و همکرراران  5م گرنررس2631 4م یرردیریر و هامارتررا2632 ( نیررز 3111(. دانررش و حیرردر
کررره احتررررام بیشرررتری بررررای یکررردیگر تائرررل هسرررتند رضرررایت زناشرررویی  معتقدنرررد همسررررانی 

ازهمسرر خرود ، برلتمایرل دارنرد در حارور خرانواده طررف مقامعمروگ   هرا زوجبیشتری دارنرد. 
کنند. مقوله تفریح نشران دهنرده صررف اوترات فراغرت برا  یافت  کالمی( در حمایت )بیشتر 

، اسرت )گلوریرو هرا زوجیکدیگر است. تماشای تلویسیون نوعی اوتات فراغرت مشرترک بررای 
کیفیرت زناشرویی 2633 6، مینن و وان تینوون ( و سرهی  شردن زوج در ایرن اوترات فراغرت برا 

(. مقولرره عمررده صررفات بررین فررردی دربرگیرنررده صررفاتی از جملرره 2667 7یرروهمررراه اسررت )د
گذشت و ... اسرت و وجرود ایرن صرفات در زوج عامرل مهمری در ایجراد ، اعتماد، صداتت

گذشرت بیشرتری را در رابطره نشرانیها صمیمیت است. زوج که  صرمیمیت ، دهنرد مری ی 
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کریمررری نرررژاد ، بیشرررتری دارنرررد )موحررردی بررره طرررور مثبتررری برررا (. اعتمررراد 3120موحررردی و 
یررو و الدرسررون2630 1م خلیفیرران و بررری2632صررمیمیت ارتبرراب دارد. )فاتیمررا مخرردوم   2(. ر

کره صرداتت بیشرتری دارنرد2635) رضرایت زناشرویی بیشرتر و پریشررانی ، ( معتقدنرد افررادی 
 دهنررد. در رابطرره بررا مقولرره عمررده همرراهنگی در ابعرراد مختلررف زنرردگی مرری کمتررری را نشرران

گفت ر می بره خروبی ها  ابطه مثبت میان صمیمت و رضایت جنسی در برخی پژوهشتوان 
، 4سرانتوس و سریرا، م دلمرار2637، 3نکریو و توکرا جوانکرویو، نشان داده شده اسرت )پراوین

کره 3121، م بشارت و رفیع زاده2635 در مرورد آن بره  هرا زوج(. رواب  مالی نیازمند این اسرت 
مرردیریت و اسررتفاده از پررول اسررت. ، رنامرره ریررزیشررامل بهررا  توافررق دسررت یابنررد. ایررن توافق

کیفیت زندگی افزایش (. روابر  مرالی 2662، 5یابد )کروردووا می بنابراین اعتماد ایجاد شده و 
رضایت زناشرویی در همسرران شراغل و غیرشراغل اسرت )رنانیترا و کننده  خوب پیش بینی

رضرایت زناشرویی ننرده ک پیش بینی، (. به عالوه مدیریت استرس در رواب 2631 6ستیاوان
کبرررری و خررردادادی3120، اسرررت )حرررق شرررناس و باباخرررانی (. مقولررره ارتبررراب برررا 3122، م ا

کره داشرتن دوسرت صرمیمی بررای سرالمتی و بهسیسرتی  می اطراف نشانهای  سیست  دهرد 
کر می مفید است و کره دوسرت 2630، 7تواند رضایت از زنردگی را افرزایش دهرد )ترا (. افررادی 

یرال مری یت بیشرتری را در ارتبراب برا همسرر خرود نشرانه  جرنس دارنرد صرمیم ، 8دهنرد )رو
( در پژوهش خود نشران دادنرد 2626کمالی و همکاران )، (. در رابطه با مقوله مرزگذاری2626

ه در آن کررردارد  ییهرررا کررره ظرفیرررت صرررمیمیت بسررریار بسرررتگی بررره بسرررتر خرررانواده مبرررد  زوج
گرفتررره اسرررت. مربررروب بررره صرررمیهرررای  رفتارهرررا و نگر ، ارزشرررهای فعلررری میت آنهرررا شرررکل 

کره خرانواده چرارچوب شررناختی فررد را در مرورد روابرر  ، مطالعرات تجربری نشران داده اسررت 
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، جررین پرتررر، دهررد )ونرردلور مرری زناشررویی و مهارتهررای بررین فررردی و رفتارهررای عاشررقانه شررکل
کیفیت زناشویی و جنبه2662، 1پریز و شوبی گرذارد  می مختلف صمیمیت تمییرهای  ( و بر 

( معتقرد اسرت سرالمت خرانواده 3121(. حسینی و همکاران )2631، )دندوراند و گفونتین
اصررلی )کرره شرررامل دو بعررد اسررتقالل و صرررمیمیت اسررت( بررا صرررمیمیت زناشررویی رابطررره 

کره اسرتقالل بیشرتری را در رابطره تجربره رضرایت از زنردگی ، کننرد مری مستقی  دارد. افرادی 
یرران در عرردم مررؤیر  برخرری تحقیقررات نیررز بررا بررسرری عوامررل(. 2635 2بیشررتری دارنررد )دسرری و ر

کرررده انررد )محسررن هررا  یکرری از دگیررل نارضررایتی را دخالررت خانواده، رضررایت از زنرردگی  کررذ 
کل3126، نظری و عارفی، زاده کیفیرت  مری (. در  گررای ایرانری  گفرت در فرهنرگ جمرع  تروان 

کننده امرا ، دارد هرا زوجمیت در رضایت و صمیای  رابطه زوج با خانواده اصلی نقش تعیین 
برا حفرظ حرری  ، اصرلیهرای  زوج باید بتواننرد علری رغر  اسرتفاده از منرابع حمرایتی خانواده

اصرلی خرود برتررار هرای  مررز مناسربی برا خانواده، خود و اولویت دادن به منظومه زوجی خرود
که زوج بررای ایجراد تیییررات مث برت نمایند.  مقوله رشد و بالندگی نشان دهنده این است 

کننررد و در جهررت رشررد هررای  در خررود و اصررالک ویزگی شخصرریتی و اخالترری در خررود تررال  
یرررادوا کار کننرررد.   کمررر   کررره 2626) 3همررره جانبررره بررره یکررردیگر  ( در پرررژوهش خرررود نشررران داد 

کسرررربهررررایی  زوج بسرررریاری از ، کننررررد مرررری کرررره در مقیرررراس خودشررررکوفایی نمررررره برررراگیی 
 دهند. می را نشانمثبت متناسب با رواب  سال  و موفق های  شاخچ

کررره در برگیرنرررده مفررراهی  احتررررام بررره خواسرررتههرررا  دومرررین مقولررره درک تفاوت و ها  اسرررت 
، توجررره بررره نیازهرررای متقابرررل، تقسررری  اتتارررایی وظرررایف، پرررذیر ، درک متقابرررل، عالئرررق

و عالئق نشران دهنرده توجره و ها  شناخت و فردیت یافتگی است. مقوله احترام به خواسته
یران مری و انتظرارات یکردیگرها  سرتهاحترام زوج به خوا ، خران محمردی، باشرد. پرژوهش بزاز

کرره انتظررارات زناشررویی برره طررور مثبررت بررر تعهررد 3127امیررری مجررد و تمررری ) ( نشرران داد 
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کرره بررر صررمیمیت یرر  زوج تررمییر مثبررت مرری زناشررویی ترراییر  گررذارد. یکرری دیگررر از عررواملی 
کرره وتترری یکرری از  مرری همسررر خررود و نیازهررایش  را برره طررور دتیررق و  هررا زوجگررذارد ایررن اسررت 

کمرر ، کنررد مرری مناسررب درک (. 2635 1)پررارگر کنررد مرری ایررن درک برره ایجرراد حررس پررذیر  
( نیز در پژوهش خود بره اهمیرت پرذیر  همسرر بره 2632) 2برانت سالمری و پرزیبیال بازیستا

کردهکننررده  عنرروان پرریش بینی برره هررا  ایررن پژوهش انررد. مسررتقی  رضررایت زناشررویی اشرراره 
کننرررد. در رابطررره برررا مقولررره تقسررری   مررری درک متقابرررل و پرررذیر  اشرررارههای  اهمیرررت مقولررره

کررار و رضررایت 2637) 3اتتاررایی وظررایف نیررز پررژوهش میشلسررکی ( نشرران داد میرران تقسرری  
در  یگراه مهمریزناشویی رابطه مثبت وجود دارد. در فرهنگ مرا اتتردار مررد و توجره بره آن جا

ه و یردارد. خداوند به مرد اتتدار داده ترا او را پا ها زوجت یمیش صمیام خانواده و افزاکاستح
گاه زندگکیستون و ت گریترار دهد و ا یه  گرر اتتردار یان دیردر تااد اسرت. بره ب ین با سلطه 

شرتر یت بیست و نشان دهنرده مسرئولیاو در خانواده ن یگاه سلسله مراتبیجا یمرد به معنا
شرمن ، ن اتتردار از جانرب زنیرت ایره است و توجه و تقوخانواد یو تعهد او نسبت به اعاا

ند. مقوله توجه بره نیازهرای متقابرل نشران ک ی  مکگاه مرد را بایبات و رواب  را مستحیو جا
یافرت محبرت مرورد توجره تررار  که زوج سب  انتخابی همسر خرود را در در دهنده این است 

عبررارت دیگررر زوج بایررد زبرران  دهنررد و هم نررین نیازهررای همسرررخود را در نظررر بگیرنررد. برره
یافت محبت بشناسند. مقوله شناخت نشان دهنرده شرناخت و  عشق همسر خود را در در

گاهی زوج از خصوصیات و فرهنگ یکدیگر است. برومن ( 2631 5به نقرل از فراخر، 2662) 4آ
کررره رضرررایت زناشرررویی تحرررت تررراییر ارزشرررهای فرهنگررری اسرررت. یررر  رابطررره  معتقرررد اسرررت 

کرره از فرهنررگ حاصررل، هنجارهررا زناشررویی شرردیدا بررا شررود  مرری آداب و رسرروم و انتظرراراتی 
(. مقولرره فردیررت یررافتگی یعنرری داشررتن 2665 6پررانو و ترراتال، هینرری، شررود )گلنررد مرری هرردایت
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کره زوج تبرل از ازدواج هر  داشرته انرد و تررار نیسرت بعرد از ازدواج ایررن هرایی  عالئرق و ارز 
کنار بگ ذارند و طرف مقابل باید مسیر را برای رسیدن فررد عالئق و ارزشها و اهداف فردی را 

گونره کنرد ولری برا رعایرت تعرادل. یعنری بره  کره توجره ای  به اهداف و عالئقش همروار  نباشرد 
افراطررری بررره فردیرررت باعرررح شرررود فررررد از توجررره بررره زنررردگی مشرررترک غافرررل شرررود. در نهایرررت 

کره تحرت تراییر بافرت فرهنگری جامعره اسرت  و عوامرل صمیمیت زناشویی مفهرومی اسرت 
مختلرررف جامعررره متفررراوت اسرررت. ارزشرررها و باورهرررای هرررای  افرررزایش دهنرررده آن در فرهنگ

و  فرهنگرری عررالوه بررر اینکرره دیرردگاه افررراد را نسرربت برره خودشرران شررکل میدهررد )مررارکوس
ز شرکل یریر  رابطره خروب ن ت و عشرق ویمی( دیدگاه افراد را نسبت به صم3223، 1تایامایک

، فرررک بخررش و دانررش پررور، اسررماعیلی، ه نقررل از فتحرریم برر3221، 2میدهررد )دیرران و دیرران
در ، متفرراوت یدر شررهرها یفرهنگررهررای  شررود تفاوت یشررنهاد مرریبررر ایررن اسرراس پ .(3121
گیمورد مقا یقات آتیتحق وجرود داشرتم از هایی  رد. در اجرای پرژوهش محردودیتیسه ترار 

کرررردن مشررارکت کررره برره شرررکت در پرررژوهش تمایررل داشررتکننده  جملرره پیرردا  ه باشرررد. مرررد 
کیفرری اسررت محرردودیت هررای کرره رو  پررژوهش حاضررر  از جملرره  یهم نررین از آن جررایی 

کنترل اعتبار ، محرمانه بودن اطالعات یریسوگ و عردم تابلیرت ، محقرق گیری نتیجهعدم 
( بر آن وارد اسرت و نترایج بایرد برا احتیراب در یمکهای  سه با پژوهشیتعمی  پذیری )در مقا

گرفته شوند.  نظر 

 منابع
(. شناسرررایی عوامرررل زمینررره سررراز فرسرررودگی 3121ج. )، و حسرررنی، م.، رسرررولی، ک.ا.، جایرونرررد، ن.، اسرررماعیلی فرررر
 .  21-13(. 27) 36. نامه زنان پژوهش. زناشویی

و ها  نظریرره، صررمیمیت و نقررش آن در زنرردگی زناشررویی: مفرراهی (. 3121ا. )، و احمرردی، ج.، رضررایی، ع.، اعتمررادی
 اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.، . چاپ اولراهکارها

کبری، ب.، و خدادادی، ن. ) ( بررسی تاییر آموز  مصون سازی در مقابرل اسرترس برمیرزان رضرایت زناشرویی و 3122ا

                          
1. Markus, H. R., & Kitayama, S. 
2. Dion, K. K., & Dion, K. L. 
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( 3) 31. ردسگاه  ک کیدانشگاه  علگ پ ش  گ    یمجله علمتعارضات زناشویی همسران مبتال به اختالل اسرترس .. 
:25-361 
یان (. نقش واسرطهای عملکررد خرانواده در رابطره 3127م. )، و تمری، م.، امیری مجد،  . ا.، خان محمدی، س.، بزاز

، ی معاصررشناسر رواندوفصرلنامه انتظارات زناشویی و تعهد زناشرویی. ، یشناخت روانی بین نیازهای بنیادین 
31 (2 .)301-311  

سرازگاری زناشرویی برر اسراس متییرهرای بینی سطوک رضایت جنسری و  ( پیش3121ب. )، و رفیع زاده، م.ع.، بشارت
 50-13( :3) 1. ی خانوادهشناس روانصمیمیت و دانش و نگر  جنسی. ، تعهد، شیلی

کبری، م.، و مرادی، ا. )الگروی  کریمی، ک.، ا ( الگروی سراختاری تعهرد زناشرویی برر اسراس باورهرای 3122تریوه، ب.، 
فصرررلنامه گر صرررمیمیت زناشرررویی،  نقرررش میرررانجیارتبررراطی زناشرررویی، درگیرررری عررراطفی و انتقررراد درخرررانواده: 

کاربردی روان  .312-311( 3) 35، شناسی 
هرررررای ارتبررررراطی برررررا صرررررمیمیت  (. بررسررررری رابطررررره مهارت3125ا. )، س.، و احمررررردی، ع.، اعتمرررررادی، س.، جرررررابری

 351-312(. 2) 1. علوم شناختی و رفتاریهای  پژوهش. زناشویی
هررای  ( ایربخشرری مشرراوره هیجرران مرردار مبتنرری برآموزه3127ب. )، و غبرراری بنرراب، م.، حرراج حسررینی، ف.، جعفررری

 71-55( .01) 37 مشاوره.های  فصلنامه علمی پژوهشهای ناسازگار.  اسالمی بر صمیمیت زوج
وفرررا  (. ادراک  مرررردان  بی3121آ. )، و صرررمدی فررررد، ن.، اسرررمعیلی، محمررردی ف.، م.م.، سرررهرابی فررررد، م.، چوپرررانی

کیفرری.  )خیانررت( از علررل و عوامررل هررای  فصررلنامه علمرری پژوهشبازدارنررده از روابرر  فرازناشررویی: یرر  مطالعرره 
 361-72( :02) 31. مشاوره

کرمی، م.، رسرولی، م. ع.، نظری، س. م.، حسینی (. رابطره ی سرالمت خرانواده ی 3121س. م. )، و حسرینی، م.، شرا
اندیشره و . ده و غیرر سرازندهحرل تعرار  سرازنهای  سب ای  اصلی با صمیمیت زناشویی: بررسی نقش واسطه

 07-70(. 12) 2. رفتار در روان شناسی بالینی
هررای مقابلرره بررا اسررترس و  بینرری رضررایت زناشررویی بررر اسرراس مهارت . پیش(3120حررق شررناس، س.، و باباخررانی، ن. )

 102-115(. 12) 31، فصلنهمه خهن اد  شژوهیانداز زمان.  چش 
(. ایر بخشی برنامه پیشگیری و بهبرود رابطره برر افرزایش صرمیمت 3121ع. ا. ) و سلیمانیان، ع. م.، نظری، ا.، حیدرنیا

 .03-71، (31) 5، مطالعات روان شناسی بالینی .ها زناشویی زوج
(. پرریش بینرری دلزدگرری زناشررویی برررر 3121خرردادادی سررنگده، ج.، حرراجی زاده، ب.، آموسررتی، ف.، و رضرررایی، م. )

 0. شیشگایرانه د  شرسگاه   و مهمگه ی   هگه    مراقبگ  پرسرتاران.  اساس سالمت عمومی و صمیمیت زناشرویی در
(2 .)11-51  . 
کیفری: تررمملی برر نظریرره (. اسرتراتژی3110م. )، س.، و امررامی، ک.، فرد دانرایی اندیشرره . بنیراد داده پردازی  های پررژوهش 

 .  02-27(. 2) 3مدیریت راهبردی )اندیشه مدیریت(. 
یان، م. ) (. رابطرره عالترره و احترررام متقابررل بررا رضررایت زناشررویی همسررران در شهرسررتان ترر . 3111دانررش، ع.، و حیرردر
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 .12-70(. 31) 1، مشهو  هه   و شژوهشهه  تهز 

(. ایربخشری زوج درمرانی مبتنری برر پرذیر  و 3120ک. )، ک. و حاتمی، ا. احدی، بنی جمالی   .، ف.، زنگنه مطلق
کاهش نارسایی هیجانی زوجتعهد و زوج  اندیشره و رفترار در روان  .ها درمانی هیجان مدار بر بهبود صمیمیت و 

 57-10(. 55) 32. شناسی بالینی
بینررری سرررازگاری زناشرررویی برررر اسررراس صرررمیمیت  ( پررریش3121صرررائمی، ک.، بشرررارت، م. ع.، و اصررریرنژادفرید، ع. ا. )

 050-011( :71) 31. ی نهخا  وا فصلنهمه علمی شژوهشی عل پ زناشویی و دشواری تنظی  هیجان . 

(. ارائرره مرردل ازدواج رضررایتمند در فرهنررگ ایرانرری: 3121م. )، و دانشررپور، ک.، فرررحبخش، م.، اسررمعیلی، ا.، فتحرری
 20-36( :2) 36. یشناخت روانفصلنامه پژوهش در سالمت ی  مطالعه نظریه زمینه ای. 

(. ایربخشی برنامه آموزشی افزایش صمیمیت بر مبنرای فرهنرگ برومی 3127صادتی م.ا. ) و، ف.، باتری، م.، کالنتری
 .  7-25(، 3) 32، ی که برد  نهس  وا   ها. ایران بر رضایت زناشویی زوج

، شرررکنی در روابررر  زناشرررویی براسررراس سرررطح تمایسیرررافتگی بینررری میرررزان احتمرررال پیمررران (. پیش3121م. )، گرررودرزی
 22-16( :73) 31 مشاوره.های  فصلنامه علمی پژوهشدگی زناشویی. عملکرد خانواده و دلز

کیفرری عوامررل نارضررایتی زناشرروئی و اترردام برره طررالق 3126م. )، و عررارفی، ع. م.، نظررری، ف.، محسررن زاده (. مطالعرره 
کرمانشراه (: 11) 35.(شژوهشی مطهلعهت  اهبرد  زنه  )کاهب زنگه  سگهب   _  فصلنهمه علمی )مطالعه موردی شهر 

52-7 
درمرررانگران دربررراره نقرررش دینرررداری در رضرررایت جنسررری و  ( دیررردگاه مشررراوران و روان3127ز. )، و مررررادی، ی.، مررردنی

کیفی.   312-311( :00) 37، مشاورههای  فصلنامه علمی پژوهشصمیمیت زناشویی مراجعین: ی  پژوهش 
کریمی نژاد، ی.، موحدی، م.، موحدی کیفیرت روابر  ، زناشرویی(. بررسی رابطه رضرایت 3121ک. )، و  صرمیمیت و 

 .011 -102(: 5) 5. مشاوره و روان درمانی خانواده. زناشویی در متمهلین باگذشت
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