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 Marital intimacy is the cause of couples bonding and improvement of marital life 

quality and its absence or diminution is a key factor in a couple who tend to separate. 

In Iran, this phenomenon is similar to a lost infant who needs to be found. Therefore, 

the aim of this study is to find components of marital intimacy in long-term marriages. 

This study was conducted qualitatively with grounded theory approach. Information, 

until data saturation is reached, was obtained through semi-structured interviews with 

11 intimate couples who were selected in a purposive and criterion-based manner. The 

obtained data were analyzed through open, axial and selective coding. Data analysis led 

to a key subject titled “marital intimacy: an process from the inside out” which its 

framework included twelve components of “effective personality”, “differentiation”, 

“secure marital attachment”, “pleasant marital cohabitation”, “family-religious 

teachings”, “intellectual maturity”, “conscious marriage”, “socio-economic issues”, 

“children and transition to parenthood”, “constructive couple interactions”, 

“instrumental and emotional support of the spouse”, and “improving the quality of 

marital life”. The results of this study help many educational and medical centers to 

develop training packages and necessary programs for couples and families  ,taking into 

account the identified factors. In addition, educating couples about these factors will 

prevent the breakdown and severance of marital relations and increase happiness and 

marital quality of life. 
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 1400/ 04/ 21دریافت شده: 

 1400/ 09/ 28 پذیرفته شده:

 1401/ 03/ 20 منتشر شده:

عاملی کلیدی در   یا کمبود آن  نبود  زناشویی و  ارتقای کیفیت زندگی  پیوند زوجین و  صمیمیت زناشویی مایه 

رو، از این    . ست که نیاز به یافتن داردست. در کشور ایران، این پدیده چون طفلی گمشدهجدایی اگرایش زوجین به  

مؤلفه یافتن  حاضر،  پژوهش  ازدواجهدف  در  زناشویی  به مدت میهای طوالنیهای صمیمیت  مطالعه  این  باشد. 

داده نظریه  رویکرد  با  و  کیفی  اشبصورت  به  رسیدن  تا  اطالعات  شد.  اجرا  دادهبنیاد  مصاحبهاع  توسط  های ها 

محور انتخاب شده بودند به دست آمد. اطالعات  زوج صمیمی که به روش هدفمند و مالک  11ساختاریافته با  نیمه

ها منجر به ایجاد حاصل از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تحلیل داده

مؤلفه شامل   12زناشویی: فرآیندی از درون به برون« گردید که این طبقه از  یک طبقه اصلی به نام »صمیمیت  

های بخش زوجی«، »آموزههای لذتبودن»شخصیت اثربخش«، »تمایزیافتگی«، »دلبستگی زناشویی ایمن«، »باهم

به مرحله  اقتصادی«، »فرزندان و گذر  -مذهبی«، »پختگی عقالنی«، »ازدواج آگاهانه«، »مسائل اجتماعی-خانوادگی

ابزاری »حمایت  زوجی«،  سازنده  »تعامالت  زناشویی«  -والدینی«،  زندگی  کیفیت  »ارتقای  و  همسر«،  از  عاطفی 

کند تا با در نظر داشتن عوامل تشکیل شد. نتایج این پژوهش به بسیاری از مراکز آموزشی و درمانی کمک می

ها تدوین کنند. عالوه بر  ها و خانوادهتباط با زوجهای ضروری را در ارهای آموزشی و برنامهشده، بستهشناسایی

افزایش شادزیستی و   زناشویی و  روابط  از شکست و قطع  پیشگیری  به زوجین موجب  این عوامل  این، آموزش 

 شود.کیفیت زندگی زناشویی می
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 مقدمه 

ای از اهمیت بسیاری برخوردار است. با این  استحکام خانواده برای هر جامعه

ای عادی و در  پدیدهثباتی ازدواج و طالق تبدیل به  حال، در عصر حاضر بی

،  1حال رشد در بسیاری از کشورهای جهان شده است )بررسی جمعیت جهان 

از خجسته2020 (. طبق  1399پور،  مهر، بهمنی، سودانی و عباس ؛ به نقل 

( ایران باالترین میزان رشد  2018)    2المللی یورومانیتور پایگاه بینهای  بررسی

داشته است. این رشد چشمگیر به معنای    2016تا    1990طالق را از سال  

به که  است  ایران  در  باثبات  زوجی  روابط  میزان  معناداری  کاهش  طور 

تأثیر صمیمیت همسران قرار دارد )جونزاروسکی، نیسان، استروسکی و  تحت

اب2019،  3روزنبام  از  یکی  صمیمیت  زناشویی(.  رابطه  کیفیت  ست  عاد 

بین مهمی برای  ( که فقدان آن پیش2019،  4)نورهایاتی، فاتوروچمان و هلمی 

 (. 2019کریمی، بختیاری و مسجدی،  باشد ) تعارضات زناشویی و طالق می

پدیده عنوان  به  صمیمیت  )پراگر تعریف  چندبعدی  کار  1995،  5ای    )

کنند. تا  ای مختلفی تعریف میهست و پژوهشگران، آن را به شکلدشواری 

ارائه شد )ماس و شوبل   61،  1993سال   این پدیده  برای  ،  6تعریف متمایز 

توان صمیمیت را شامل وقت گذراندن با هم، گوش  (. با این وجود، می1993

های یکدیگر، گشوده بودن، صادق بودن و اعتماد به یکدیگر  دادن به صحبت

صمیمیت یک نیاز اساسی انسان است  (.  2019دانست )نورهایاتی و همکاران،  

دهد به سهولت با همدیگر همدلی کنند تا جایی که که به زوجین اجازه می

زمینه خودافشاگری، تقسیم کار مؤثر، تمایالت جنسی و برقراری مهر و عاطفه  

می مهیا  هانگرا  و  چانگ  )مون،  زوجین  2020،  7سازد  بین  که  زمانی   .)

توانند هیجانات خود را ابراز کرده و در  راحتی میصمیمیت جاری باشد به  

وزیری،   و  )آقامیری  آرامش کنند  احساس  پژوهش 2019نهایت  نشان  (.  ها 

نسبت به سایر زوجین بیشتر از زندگی مشترک خود  اند زوجین صمیمی  داده 

 (. 2020لذت میبرند )نوری، نجات، نامنی و فریبرزی،  

وجی برای سالمت زوجین )لی،  باتوجه به پیامدهای سازنده صمیمیت ز

ازدواج و خانواده، در سال2021،  8کیم و لی  از  (،  اخیر توجه بسیاری  های 

ها به صورت کمّی پژوهشگران به این پدیده جلب شده است. اکثر این پژوهش

ها نشان دادند  اند. پژوهشبوده که با هدف شناسایی عوامل اثرگذار اجرا شده

جسارت و  (، 1400نیا، سینی، عارفی و افشاریدلبستگی )بختیاری، ح سبک

-السر صرف اوقات فراغت خود با همسر )(،  2020،  9شجاعت )کوکزینسکی 

)پراسو، سیگل  (، رفتار غیرکالمی نظیر لمس کردن  2019،  10ایرا و نیکوترا م

الگوهای  (،  2019(، توانایی در حل تعارضات زوجی )زاهدی،  2021،  11و کوان

عشق و ابراز  (،  2013،  12فلوریان، هیرسبرگر و میکولینر ارتباطی بین زوجین )

آنات، سولومون و هروتیعشق به همسر ) انتقاد و  (  2010،  13زراچ،  و عدم 

( همسر  پیترمن سرزنش  و  باکوم  که 2005،  14کربای،  هستند  عواملی   )

 
1. world population review 

2. euromonitor international 

3. Gonczarowski, Nisan, Ostrovsky, & Rosenbaum, 

4. Nurhayati, Faturochman, & Helmi 

5. Prager 

6. Moss & Schwebel 

7. Moon, Chung, & Hwang 

دهند. با این حال، آنچه که به درک  تأثیر قرار میصمیمیت زوجین را تحت

کند، استفاده از تجارب زنده همسران صمیمی است.  پدیده کمک میبهتر این  

پژوهش وجود دارد که تجارب زوجین در زمینه صمیمیت را مورد    4در ایران  

(  1399زاده )اند. جدیدترین پژوهش توسط فرخی و اسالمبررسی قرار داده

از   هدف  است.  شده  اسالماجرا  و  فرخی  )پژوهش  شناسایی 1399زاده   )

سازنده،  راهبرد ارتباط  داد  نشان  و  بود  زناشویی  صمیمیت  ارتقای  های 

مرزگذاری، گفتگوی سازنده، تفریح، تقسیم اقتضایی وظایف از جمله عوامل  

باشند. این مطالعه از دو محدودیت برخوردار است  کننده صمیمیت میتقویت

اده  ( و عدم استف3به    7که عبارتند از: اکثریت مشارکت زنان نسبت به مردان )

نتایج کنندگان. همچنین،  از ابزار تشخیصی به منظور انتخاب مطلوب مشارکت

( نشان داد عوامل »خانواده«، »مدت زمان  2020پژوهش کمالی و همکاران )

مشترک«،   جدید  »فعالیت  »قدردانی«،  متقابل«،  »فداکاری  ازدواج«، 

ثر  های اجتماعی مشترک« و »دین« بر صمیمیت زوجی ا»والدگری«، »شبکه

گذارند. با این حال، این پژوهش تنها به معرفی عوامل مؤثر بر صمیمیت  می

زهراکار   و  فرزاد  مرادی،  گرمی،  ناموران  پژوهش  است.  پرداخته  زناشویی 

( نیز به شناسایی ابعاد صمیمیت زناشویی پرداخته است. صمیمیت  1397)

ند. این  سازجسمی، مالی، ارتباطی و جنسی، ابعاد این پدیده را مشخص می 

دیدگاه غلبه  با  نیز  )پژوهش  زنانه  )  17های  مردانه  بر  مرد( محدود    3زن( 

 عالقه، و عشق( نشان داد  1392شود. در این راستا، پژوهش محمدی )می

از   تشریک مساعی متقابل، مشارکت، توجه احترام، رابطه، خدمت در قدرت

ین پژوهش  های زوجین صمیمی هستند. با وجود اینکه هدف اویژگی جمله

های روابط صمیمانه زوجین بوده است، اما هیچ مالک مشخصی تعیین ویژگی

کنندگان دارای سطح مناسبی از صمیمیت  یافت نشد که نشان دهد مشارکت 

 اند. بوده 

های فوق، اجرای پژوهش حاضر  های هر یک از پژوهشبا اینکه محدودیت

رشده بکارگیری  های ذککند، محدودیت اصلی همه پژوهش را برجسته می

قابلمشارکت تعداد  که  است  آنکنندگانی  از  از  توجهی  کوتاهی  تجربه  ها 

اند. این مسأله به تنهایی مانع از شناخت عوامل مؤثر  زندگی مشترک داشته

می درازمدت  روابط  در  و حفظ صمیمیت  در  ارتقا  اگر چه  از طرفی،  شود. 

رد، اما در نظر داشتن  هایی برای صمیمیت زناشویی وجود دافرهنگ غرب مدل

ها و انتظارات زوجین از ازدواج مانع از  فرهنگ، سبک زندگی، مذهب، ارزش 

شود. لذا،  گرای ایران میهای غربی در فرهنگ جمعشناخت و کارایی مدل

های پایدار هدف اصلی این  های صمیمیت زوجی در ازدواجشناسایی مؤلفه

 پژوهش است. 
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 روش  
محور است،  ای چندبعدی و زمینهاینکه صمیمیت زناشویی پدیده با توجه به 

بنیاد  برای تجزیه و تحلیل و تببین آن از پژوهش کیفی با رویکرد نظریه داده

در این روش، پژوهشگر بدون اتکا  ( استفاده شد.  1998)  1استراوس و کوربین 

نظریه مناسببه  هدفمند  انتخاب  با  موجود  مشارکتهای  و    کنندگانترین 

کند )بازرگان،  های واقعی، خود به تدوین نظریه اقدام میقیاس مستمر داده

تواند با شناختی که از تجربیات واقعی کسب  بنابراین، پژوهشگر می  (.1399

ها چارچوبی نظری برای تبیین  ها معنا ببخشد و بر مبنای آنکند به آنمی

رو، پژوهشگر پیشاپیش  از این(.  2018،  2پدیده مورد نظر ارائه نماید )ساندو 

افراد دارای این مشخصات را پیدا   خصوصیات مورد عالقه خود را تعیین و 

و کریستنسن می لذا، مالک2016،  3کند )جوهانسون  برای گزینش  (.  هایی 

  20کنندگان در نظر گرفته شد که عبارتند از الف( حداقل سابقه  مشارکت

کسب نمره مطلوب در مقیاس صمیمیت    سال زندگی مشترک با هم و ب(

-(. در این راستا، لینک پرسشنامه مربوطه در شبکه 1983)  4والکر و تامپسون 

ای مجازی شهر مشهد منتشر گردید. سپس، زوجین ساکن مشهد که دارای  ه

-محور، نمونه گیری مالک های ورود به پژوهش بودند با استفاده از نمونهمالک

برفی برگزیده شدند.  مزمان با استفاده از روش گلولهگیری هدفمند و به طور ه

همچنین، از آنجا که پاالیش کدها و بررسی مستمر نظریه، تابع اشباع نظری  

گیری تا  گیری نظری نیز استفاده شد. نمونهپژوهشگر است، از روش نمونه

اشباع داده از مشارکت  رسیدن به  ادامه    11ها بعد  زوج ساکن شهر مشهد 

 یافت.  

 کنندگان در پژوهش شناختی مشارکت(: اطالعات جمعیت1جدول )

تعداد  

 فرزند

مدت 

ج واازد  

های همسرویژگی های شوهرویژگی   شماره  

تحصیالت 

()شغل  

تحصیالت  کد سن

 و شغل 
 سن

 کد

 

کارشناسی   20 1

ارشد 

 )کارمند( 

41 PED1   کارشناسی

ارشد 

 )کارمند( 

42 PS 1 

کارشناسی   25 2

 )کارمند( 

48 PEN1   دیپلم

)کارمند  

 بازنشسته( 

52 M1 2 

دیپلم   20 5

دار( )خانه   

39 M2   دیپلم

 )آزاد( 

40 PED2 3 

دانشجوی   28 2

کارشناسی  

دار( )خانه   

47 PES2   زیر دیپلم

 )کارگر( 

52 PES1 4 

دکتری   20 1

 )کارمند( 

43 PEN2   دانشجوی

دکتری  

 )کارمند( 

43 M3 5 

 
1. Strauss & Corbin 

2. Sando 

3. Johanson & Christensen 

دیپلم   21 3

دار( )خانه   

41 PED3   زیر دیپلم

کار( )گچ  

46 PES3 6 

کارشناسی   23 2

ارشد 

 )کارمند( 

43 M4   کارشناسی

ارشد 

 )بازنشسته( 

47 PEN3 7 

کارشناسی   22 2

ارشد 

 )کارمند( 

48 PED4   کارشناسی

 )کارمند( 

48 PEN4 8 

دیپلم   23 2

دار( )خانه   

42 PEN5   زیر دیپلم

 )آزاد( 

47 PED5 9 

دیپلم   20 2

دار( )خانه   

37 PES4   زیر دیپلم

 )کارمند( 

44 PED6 10 

زیر دیپلم   30 5

دار( )خانه   

47 M5   زیر دیپلم

 )آزاد( 

50 PED7 11 

 
 

 ابزار پژوهش 
(  1983این مقیاس توسط والکر و تامپسون )  (:IS) 5مقیاس صمیمیت 

گویه برای ارزیابی صمیمیت میان زوجین    17طراحی شده است که شامل  

)هرگز( تا   1گویه از  17شان را با توجه به این کنندگان دیدگاه است. شرکت

و حداقل    119سازند. حداکثر نمره برای این مقیاس  )همیشه( مشخص می  7

باال در این مقیاس به معنای باال بودن میزان صمیمیت  باشد. نمره  می  17نمره  

( تامپسون  و  والکر  است.  زوجین  این  1983بین  روایی  بررسی  منظور  به   )

اند. همچنین این مقیاس  را گزارش کرده   97/0تا    91/0آزمون آلفای کرونباخ  

-برای زوجین ایرانی نیز از اعتبار مناسبی برخوردار است. در پژوهش خجسته 

( بر جامعه ایرانی، آلفای این مقیاس برای مردان  2017اوند و سودانی )مهر، ک

 به دست آمد.  96/0و برای زنان    97/0

 

 ها آوری دادهفرآیند جمع
مصاحبه اجرای  طریق  از  نیمهاطالعات  دوی  های  هر  با  ساختاریافته 

کنندگان  زوجین در یک جلسه به دست آمد. پیش از شروع مصاحبه، مشارکت

های الزم برای تعیین  ها هماهنگییط انتخاب و با جلب رضایت آنواجد شرا

مصاحبه مکان  و  داستانی   زمان  مصاحبه،  فرآیند  ابتدای  در  گرفت.  صورت 

ساختگی با مضمون صمیمیت زناشویی که با کمک متخصصان حیطه مشاوره  

خانواده طراحی شده بود به زوجین ارائه گردید. بعد از مطالعه این داستان،  

زوجین خواسته شد تا داستان زندگی خود را تعریف کنند. سپس سؤاالت    از

کنید؟« »چه مواقعی احساس صمیمیت بیشتری با همسرتان میتر نظیر  کلی

توانید در این  تر مانند:» میپرسیده شد. با پیشروی مصاحبه، سؤاالت جزئی

از اتمام هر  مورد بیشتر توضیح دهید؟« یا » مثالی بزنید« مطرح گردید. بعد  

 شده تایپ و مورد تحلیل قرار گرفت.  مصاحبه، کلمه به کلمه فایل صوتی ضبط

 

 

4. Walker & Thompson 

5. Intimacy Scale 
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 ها شیوه تحلیل داده

کوربین  داده و  استراوس  انتخابی  و  محوری  باز،  از طریق کدگذاری  ها 

 ( مورد تحلیل قرار گرفتند.  1998)

باز از :  کدگذاری  کدگذاری از طریق بررسی سطر به    در اولین مرحله 

ها خرد و به اجزای کوچکتری تجزیه شدند.  ها، ابتدا دادهسطر متن مصاحبه

واحد قالب یک  در  عبارت خردشده  یا  بندی شد.  معنایی صورت  هر جمله 

بررسی شباهت از طریق  تفاوتسپس،  و  معنایی ها  واحدهای  موجود،  های 

 کد باز را شکل دادند.    407مشابه در کنار هم قرار گرفتند و  

 
 ای از چگونگی استخراج کدهای باز(: نمونه2جدول ) 

 کد باز جمالت و عبارات استخراجی و معنایی کد

PEN5 

استخراجی: صمیمیت توی اینه که منم یه وقتایی از جمله 

 خودم از یه چیزایی بگذرم 

واحد معنایی: صمیمیت نیازمند ازخودگذشتگی در رابطه 

 است.

از 

 خودگذشتگی 

PED6 

جمله استخراجی: من از اول شاید باورتون نشه ما اصال نه  

 بهم دیگه دروغ گفتیم، اصال.

زوجین در طول زندگی واحد معنایی: مهم است که 

 صداقت داشته باشند.

 تداوم صداقت

 

بعدکدگذاری محوری براساس    : در مرحله  باز  مقایسه کدهای  با  نیز 

ها شد. به عبارتی، به کدهای  منطق انتزاعی کردن، اقدام به منظم کردن یافته

کد    40تر ارائه گردید. در نهایت،  باز با بار معنایی مشترک یک عنوان انتزاعی

( بخشی از  3زیرطبقه جای گرفتند. جدول )  12دست آمد که در  حوری بهم

 دهد. این فرآیند را نشان می

 
 ای از کدهای محوری و زیرطبقات(: نمونه3جدول )

 زیرطبقه کدهای محوری  کدهای باز

21 
استقالل و حفظ فردیت در رابطه زوجی. حفظ رابطه 

 زوجی از دیگران 
 تمایزیافتگی 

82 

پذیری در زندگی مشترک. مدارا  خیرخواهی. مسئولیت

در زندگی زناشویی. ایجاد روابط صادقانه و ماندگار با  

های مختلف. قدردانی از  همسر. احترام به همسر در بافت

پذیری در زندگی مشترک. بخشیدن همسر. انعطاف

 همسر

شخصیت  

 اثربخش

 

مرحله  انتخابی  کدگذاری   در  پژوهشگر  تکوین  :  به  انتخابی  کدگذاری 

های حاصل در الگوی کدگذاری محوری  ای در زمینه ارتباط بین مقولهنظریه 

( و این کار را با مشخص ساختن مقوله مرکزی  1399پردازد )بازرگان،  می

یک از کدهای حاصل در این مرحله مشخص گردید که هیچکند.  شروع می

مقوله مرکزی به  گر را ندارد. لذا،  سازی زیرطبقات دیتوانایی جذب و یکپارچه

انتزاعی زناشویی:  صورت  »صمیمیت  مرکزی  مقوله  گردید.  مشخص  تری 

 فرآیندی از درون به برون« بود که در مرکز پارادایم نظری قرار گرفت.  

 
1. Guba & Lincoln 

 تأمین قابلیت اعتماد
گوبا  ها و دقت زیاد نتایج پژوهش از سه معیار  جهت تضمین کیفیت یافته

ضمن آنکه نتایج هر مصاحبه  استفاده شد. در این راستا،  (  9811)  1و لینکولن 

شد، پژوهشگر در همه  کنندگان جهت اصالحات الزم ارسال می برای مشارکت

یافته تکمیل  مصاحبهمراحل  متن  به  تا  ها،  داشته  مکرر  برگشت  و  رفت  ها 

تا حد امکان  همچنین سعی شد    (.باورپذیریاصالحات مکفی اعمال شود )

کنندگان با سطوح مختلف تحصیلی، اجتماعی و اقتصادی بهره  تاز مشارک 

-های صورتدر تمام مراحل کدگذاری، تحلیل  (.پذیریانتقالگرفته شود )

برای   برای    4گرفته  آنان  نظرات  و  ارسال  خانواده  مشاوره  حوزه  متخصص 

کدگذاری نحوه  گردد  اصالح  محقق  نیز  تأیید  قابلیت  تا  شد  اعمال  ها 

 . تأییدپذیری()

 

 رعایت اصول اخالقی 
رضایت زوجین جهت    قبل از مصاحبهبه منظور رعایت اصول اخالقی  

ابتدای   و ضبط مصاحبه جلب شد. سپس، در  پژوهش  فرآیند شرکت در 

مراحل    مصاحبه پژوهش،  هدف  نظیر  پژوهش  زمینه  در  مکفی  اطالعات 

( مصاحبه  زمان  آن،  بودن    60تا    30اجرای  محرمانه  و  مصاحبهدقیقه(،  ها 

از کد به جای اسامی   همچنینکنندگان ارائه گردید.  آزادای عمل مشارکت

 کنندگان استفاده شد. واقعی مشارکت

 

 نتایج
  12کد محوری و    40کد باز،    407ها،  از تجزیه و تحلیل کیفی متن مصاحبه

 ( آورده شده است. 4ها در جدول )دست آمد. بخشی از این دادهزیرطبقه به
 

 ای از کدهای باز و زیرطبقات(: نمونه4جدول ) 
تعداد  

 کدهای باز
 زیرطبقه ای از کدهای باز نمونه

82 

طلب خیر برای دیگران، مسئولیت پذیری در قبال 

آوری در مقابل تعارضات زوجی، از همسر، تاب

خودگذشتگی، روراستی و صداقت فرد/زوج، احترام  

گذشت متقابل از متقابل، قدردانی از زحمات همسر، 

 اشتباهات یکدیگر، سازش در زندگی زناشویی، ...

شخصیت  

 اثربخش

21 

داشتن اوقاتی برای خود، دادن آزادی به همسر در  

پیگیری عالیق شخصی، پرهیز از محدودساختن  

همسر، حفظ فردیت در عین صمیمیت، پرهیز از ابراز  

مسایل زوجی به اطرافیان، حل مشکالت زندگی 

دخالت دیگران، پرهیز از افشای اسرار همسر،  بدون 

 جداسازی عاطفی سیستم زوجی از خانواده مبدا، ...

 تمایزیافتگی 

47 
وجود عشق متقابل بین زوجین، بیان جمالت 

 عاشقانه، تعهد نسبت به همسر، اطمینان به همسر، ...

دلبستگی 

 زناشویی ایمن 
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25 

درخواست  فتگوی باز و بی پرده زوجین، امنیت در 

کردن از همسر، مداومت در صرف زمان برای هم، 

های لذتبخش مشترک، درک دنیای  انجام فعالیت

درونی یکدیگر، کمک به آرامش فکری همسر، 

 همدلی کردن، ...

های  بودنباهم

بخش لذت

 زوجی

28 

زندگی براساس تعلیمات دینی، نقش خدا در ایجاد  

ود احترام  صمیمیت، اعتقاد به روزی رسانی خدا، وج

 متقابل بین والدین، والدین شاد، صمیمیت والدین، ...

های  آموزه 

- خانوادگی

 مذهبی 

39 

هدفگذاری در زندگی، پرهیز از قضاوت، اعتقاد به  

کامل نبودن انسان، آگاهی از مشکالت احتمالی 

زندگی مشترک، نداشتن توقعات خارج از توان 

 اندیشی، ...همسر، پرهیز از تجملگرایی، مثبت 

پختگی 

 عقالنی

26 

تشابه زوجین، همسانی در عالیق، شناخت متقابل،  

آگاهی از حساسیت های همسر، کشش اولیه نسبت  

به همسر، انتخاب براساس شناخت، صداقت در 

 جلسات اولیه آشنایی، ...

 ازدواج آگاهانه 

17 

خواهی و کوتاه آمدن در تعارضات زناشویی، معذرت

آمیز مشکالت زناشویی، اعتراف به حل مسالمت

اشتباهات خود، گفتگو برای حل مسایل، نبود مقابله  

 به مثل در رابطه، ...

تعامالت 

 سازنده زوجی

43 

تأمین آرامش همسر، قوت قلب دادن به همسر،  

مذاکره جهت دستیابی به دیدگاه مشترک، مشارکت 

مرد در کارهای منزل، مشاوره و همفکری آزاد با 

 گیری بدون مشورت، ...پرهیز از تصمیمهمسر، 

حمایت  

 -ابزاری

عاطفی از 

 همسر

27 

حفظ پیوند مطلوب با اطرافیان، تایید ازدواج از سوی 

خانواده های مبدا، حمایت خانواده های مبدا از زوج، 

ایجاد ضعف اقتصادی در طول زندگی، بیکاری شوهر،  

 تالش زوج برای یافتن شغل، ...

مسائل  

- اجتماعی

 اقتصادی 

7 

کاهش در زمان باهم بودن زوجین، ایجاد تنش و 

چالش در زندگی زناشویی، تقلیل شکیبایی زوجین،  

... 

فرزندان و 

گذر به مرحله  

 والدینی 

45 

رضایت از فرزندان، برقراری امنیت برای شکوفایی  

فرزندان، تداوم زندگی زناشویی، رضایت از همسر،  

پیشرفت همسران، پرهیز از زندگی خودارتقایی و 

 یکنواخت، آرامش در زندگی، حفظ شادی و نشاط، ...

ارتقای  

کیفیت  

زندگی 

 زناشویی 

 

شفاف تبیین  منظور  گفتهبه  برخی  از  شواهدی  حاصل،  زیرطبقات  های  تر 

 شود: کنندگان بیان می مشارکت

کنندگان مشخص شد  های مشارکتبراساس گفته  شخصیت اثربخش:( 1

زوجین نقش بسیار مهمی در ایجاد صمیمیت دارد. به عنوان    شخصیت

کنندگان در مورد اهمیت نقش صداقت در رابطه  مثال، یکی از مشارکت

اگه صادق باشیم، دروغ بین زن و شوهر نباشه، اونوقت    گوید: »زوجی می
 (.PED1« )دیگه صمیمیت خودش بوجود میاد

احترام به    تمایزیافتگی:(2 و  فردیت خود  بر حفظ  تمایزیافته عالوه  افراد 

فردیت همسر، از استقالل واحد سیستم زوجی حمایت کرده و به دیگران  

کننده یازدهم در زمینه دهند. مشارکتاجازه دخالت در زندگی خود را نمی 

-اگر ما تو خانه اختالفی  پرهیز از ابراز مسائل زوجی به دیگران اظهار داشت :»
م داشتیم، کم لطفی میکردم یا چیزی حرفی میگفتم، میرفتیم شهرستان  ا

 (.PED7« )جای فامیال این نبود که بگه ما اینجوری بوده اینجوری نبوده

ایمن:(  3 زناشویی  باعث    دلبستگی  امن  دلبستگی  پیکره  سنی  هر  در 

شود. در دلبستگی زناشویی، عشق یکی احساس آرامش و امنیت در فرد می 

دهد و  تر شدن به همسر سوق میست که فرد را به نزدیکهاییاز محرک

انسانیت و محبت و صمیمیت    شدن است. »شرط اصلی برای صمیمیپیش
«   قلبا همدیگه رو دوست داشته باشنای آالیش پیدا میکنه که واقعا  در کلبه

(PED2.) 

شدن  صرف زمان باکیفیت در نزدیک  بخش زوجی:های لذت بودنباهم( 4

همسران به یکدیگر نقش بسزایی دارد. زمانی که در آن هر دو همسر حضور  

 گوید :» کنندگان میکنند. در این زمینه یکی از مشارکتیکدیگر را لمس می
این صمیمیته  برای من    من زمانی  رو احساس میکنم که در واقع همسرم 

 (.PEN2« )بدون چشم داشت وقت بذاره

خانوادگیآموزه(  5 و    مذهبی:- های  مستقیم  طور  به  مذهب  و  خانواده 

ارزش و  باورها  الگو  ارائه  از طریق  فرد  غیرمستقیم  در ذهن  را  های خاصی 

اثر مینهادینه می -ز مشارکتگذارد. یکی اکند که بر چگونگی روابط وی 

الگوگیری اسالمی می ما مسلمونیم باید    گوید:»کنندگان در زمینه اهمیت 
« الگو داشته باشیم، آیه قران که میگه شما از پیغمبر و اوالدش الگو بگیرید 

(PED2.) 

تفکر و عقاید سالم، هدفگذاری در زندگی و مدیریت    پختگی عقالنی:(  6

ز تعارضات زوجین و رفتار سازنده  کارآمد منابع مالی منجر به کاهش بسیاری ا

چشمی باشه، اگه قرار باشه  هر چی چشم و همشود. »  در رابطه با همسر می
اینو   مثال االن خانه داداشم چه چیزی داره، خانمم پاشو یکی کنه بگه آقا 
حتما برام بگیر منم داشته باشم، مرد نداشته باشه بخره خب مسلما وقتی 

 (.PED7« )میاد  دستش تنگ باشه یه اختالفی

آگاهانه:(  7 ازدواج،    ازدواج  بافت  روابط صمیمانه درازمدت در  زمانی که 

ای  گیرد نوع ازدواج از اهمیت ویژه مخصوصا در ایران، مورد بررسی قرار می

کفو بودن زوجین را بیان  کنندگان اهمیت همبرخوردار است. یکی از مشارکت

-کنندست. ما خیلی باهم بودیم چون زمینهبرابر بودن خیلی کمک  کند :»می
 (. PEN2« )های درسی و درواقع شغلی و عالیقمونم شبیه به هم بود

سیستم زوجی در ارتباط مطلوب با دیگر    اقتصادی:-مسائل اجتماعی(  8

تواند عملکرد کارآمدتری داشته باشد. مشکالت مختلف نظیر  ها میسیستم

را دچار اختالل کند. در این بین،    تواند کارآمدی سیستم زوجیبیکاری می

هر وقت هم توانند به زوجین کمک کنند. »  های مبدأ و بستگان میخانواده
که حاال مسایل مالی داشتیم یادمه اوایل زندگیمون خب ما یه موبایل قسطی 

خریدیم   ما  قسطی  کارت  یه سیم  ماهی    700خریدیم،  به  تومن    40هزار 
تو قسطا  پدرامون کمک  هزارتومان، خب یه وقت  از  بالخره  میموندیم  مون 

 (.PES1« )میگرفتیم

تولد اولین فرزند مرحله جدیدی از    فرزندان و گذر به مرحله والدینی:(  9

های زوجین  ست که نیازمند تجدیدنظر در برنامهزندگی زناشویی و چالشی
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ترین چالش  من واقعا شاید عمده  گوید :»کنندگان میدارد. یکی از مشارکت

 (. PEN2« )دار شدنم بودگیم، زندگیه مشترکم بعد از بچهزند

زندگی مشترک خالی از تعارض نیست. آنچه    تعامالت سازنده زوجی:  (10

مسأله است. موکول کردن  های ارتباطی زوجین و حلکه اهمیت دارد مهارت

مهارت از  یکی  مناسب  زمانی  به  ارتباطیگفتگو  شماره  های  خانم    2ست. 

تموم که میشد، به قول خودمون آتیشش خوابیده میشد،    اشگوید :» حرفمی
 (.PEN1« )ساکت میشد، بعدش من باهاش صحبت میکردم

یکی از راهبردهای زوجین صمیمی   عاطفی از همسر:-حمایت ابزاری (  11 

ها را حمایت  توان آنهمراهی، همفکری و مشارکت با یکدیگر است که می

 گوید :»می  6این رابطه آقای شماره  عاطفی و انصاف در رابطه دانست. در  
شام میخوریم توی سفره کمکش میکنم، حتی توی ظرف شستن، حتی توی  

 (. PES3« )جاروکشیدن خانه

زناشویی:  (12 زندگی  کیفیت  جمله   ارتقای  از  مقوالتی  با  مؤلفه  این 

مشارکت توسط  همسر  از  رضایت  هیجانی،  امنیت  کنندگان  شادزیستی، 

وقتی ما حتی بیرون   کنندگان اظهار داشت :»مشخص شد. یکی از مشارکت
میکنیم.   بازی  یه  یا  میکنیم  اتلو  بازی  یا  خونه  تو  میکنیم  نریم، سعی  هم 

نمدونم یا  ظرف  شستن  سر  میکنیم  بازی  دیگه  شرطی  کارایی  « همچین 

(M4 .) 

 گیری بحث و نتیجه
-های صمیمیت زناشویی در ازدواج پژوهش حاضر به منظور شناسایی مؤلفه

های  ها نشان داد شخصیت اثربخش یکی از مؤلفههای پایدار انجام شد. یافته

( را به خود اختصاص داده است.  82ست که بیشترین کد )صمیمیت زناشویی

های فردی در قالب الگوهای  های تفاوتبه عنوان جنبههای شخصیتی  ویژگی

پایدار تفکر، احساس و رفتار تأثیرات پایداری بر روابط بین همسران گذاشته  

(.  2015و همکاران،    1کند )جورج شان ایفا میو نقش مهمی در روابط بین 

مدت مدنظر این پژوهش بوده، تأثیر  باتوجه به آنکه رابطه صمیمانه طوالنی

یت بر رابطه قابل درک است. شخصیت هر فرد نوعی رفتارها و تعامالت  شخص

کند. بنابراین، اگر  خاص پایداری را در طول زمان و شرایط معین ایجاب می

پذیری  پذیری، مداراگری، قدردانی، بخشودگی، انعطافچه صداقت، مسئولیت 

ند، اما  شوهایی هستند که منجر به سازش، اعتماد و روابط نزدیک میویژگی

این ویژگی بروز  اهمیت دارد مداومت در  ارتباط با  آنچه  هاست. زوجین در 

شان، به طور مداوم و های مثبت وجودیهمسر خود با آشکار کردن ویژگی

مهم امنیت،  احساس  شرایطی  هر  خود  در  همسر  در  را  آرامش  و  بودن 

حاضر با    یافتهشود.  ها میانگیزند که منجر به احساس نزدیکی بین آنبرمی 

( مبنی بر اثربخشی شخصیت بر رابطه  2013و همکاران )  2پژوهش ماسکارین 

 صمیمانه مطابقت دارد. 

 
1. George 

2. Maskarin 

3. Bartle‐Haring, Ferriby, & Day 

4. Dell’Isola, Durtschi, & Morgan 

5. Peleg & Messerschmidt‐Grandi 

مؤلفه دیگر مربوط به سطح مناسبی از تمایزیافتگی زوجین است. افراد  

)بارتل داشته  آگاهی  خویش  منفی  و  مثبت  نقاط  به  نسبت  -تمایزیافته 

-مین امر موجب عملکرد سازنده و مسأله( و ه2019،  3هارینگ، فریبی و دای

(. این افراد  2019،  4شود )دالیسلو، دورتچی و مورگان ها در روابط میدار آنم

نسبت به نیازها و تمایالت خود و همسر شناخت داشته و به همین دلیل  

توانایی ارتقای کیفیت زندگی زناشویی خود را دارند. عالوه بر این، در پژوهش  

های دوری و  این افراد قادر به تجربه صمیمیت در زمانحاضر مشخص شد  

های همسر به حفظ فردیت وی  نزدیکی بوده و با احترام به عالیق و فعالیت

کنند. این زوجین در حفظ حریم رابطه زوجی خود از دیگران نیز  کمک می

شان برآیند.  موفق بوده و سعی دارند با کمک یکدیگر از پس مسائل و مشکالت

با حفاظت از حریم زناشویی خود از دیگران، اهمیت رابطه خود و   همسران

گذارند  استقالل آن از دیگران، مخصوصا از خانواده مبدأ خود را به نمایش می

شود  شود، دیده میافتد، شنیده میو از آنجا که آنچه در این رابطه اتفاق می

جلب کرده و در    شود، اعتماد همسر رابه اطرافیان بازگو نمیشود  و حس می

کند. و این احساس آزادی در گفتگو و  تر رفتار میبرخورد با همسر آزادانه

رفتار و همچنین احساس امنیت در رابطه باعث نزدیکی همسران به یکدیگر  

( و المپیس  2019)  5گرندی -های پلگ و میسرزمیدتشود. نتایج پژوهشمی

 ( همسو با این یافته است. 2019)  6و کاتادلو 

های پژوهش حاضر نشان داد که زوجین صمیمی برای  ررسی مصاحبهب

او عشق می به  امنی هستند. مظهری که  پیکره دلبستگی  و  یکدیگر  ورزند 

می دریافت  اعتماد  عشق  و  تعهد  از  بستری  در  عاشقانه  تبادل  این  و  کنند 

گیرد. زوجینی که به صورت ایمن به یکدیگر دلبسته هستند،  متقابل شکل می

شوند به راحتی از همسر خود طلب  ی که دچار مشکالت ارتباطی میهنگام

( و از آنجایی که در زمینه درک و  2000،  7کنند )کالینز و فینیحمایت می

باشند، عملکرد خوبی تفسیر رفتارهای کالمی و غیرکالمی همسر توانمند می

از خود نشان می ارائه رفتارهای حمایتی و مراقبتی  و    8ر دهند )نوالنیز در 

دهد  ها این امکان را میدلبستگی عاشقانه بین همسران به آن  (. 1994فینی،  

بینند، نسبت  که عالوه بر اینکه خود را الیق عشق و محبت از همسر خود می

به او با محبت برخورد کرده، در دسترس همسر خود بوده و به او اعتماد و  

بروز  تعهد دارند، در کنار همسر خود احساس امنیت می کنند و به هنگام 

به گفتگو میمسأله با وی  راحتی  به  آزاردهنده  زمینه  ای  بنابراین،  نشینند. 

شود،  برای ایجاد و حفظ یک حس قدرتمند از پیوستگی بین زوجین ایجاد می

ها اعتماد  کنند. آنچرا که از بودن در یک رابطه صمیمانه احساس راحتی می

گونه  به  همسرشان  که  میای حمدارند  پاسخ  بیشتر  ایتگرانه  بنابراین  دهد، 

زنند و صمیمیت بیشتری را در  دست به خودافشایی و ارتباط مستقیم می

می تجربه  خود  پژوهشزندگی  ویسکریچکنند.  توسط  شده  اجرا    9های 

(2018( بیلندی  رضاییان  و  میرقادری  و  1399(،  همکاران  (  و  بختیاری 

   هاست.نیز همسو با این یافته  (  1400)

6. Lampis & Cataudella 

7. Collins & Feeney 

8. Nollar 

9. Weisskirch 
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اقتصادی، مسئولیت والدینی و کاری و دیگر دغدغهمعضالت  های  های 

نمی معاصر  شوند.  جهان  یکدیگر  برای  زوجین  وقت  صرف  از  مانع  توانند 

های صمیمیت زوجی در  بخش زوجی یکی دیگر از مؤلفههای لذتبودنباهم

صرف  توان چنین گفت که  های پایدار است. در تبیین این یافته میازدواج

دهد که درمورد مسائل مختلف  ت برای یکدیگر این فرصت را به زوجین میوق

روزانه و همچنین مسائل درونی خود صحبت کنند و یا انواع تجارب صمیمی 

را در رابطه خود بگنجانند. خودافشایی و در میان گذاشتن اطالعات شخصی،  

و با او    های او به خوبی گوش کردهدهد تا به حرفاین شانس را به همسر می

های  رسد خودافشایی یکی از زوجین و دریافت پاسخهمدلی کند. به نظر می

کند و در دل  های متقابل فراهم میهمدالنه از وی، زمینه را برای افشاسازی

ترین مسائل بین زوجین، احساس پیوند و صمیمیت  گذاری درونیاین اشتراک

(،  2020کمالی و همکاران )های ها با نتایج پژوهشگیرد. این یافتهشکل می

 باشد. ( همسو می2019مایرا و نیکوترا )- ( و السر2019نورهایاتی و همکاران )

های دیگری نیز در این پژوهش مشخص شدند که بر راهبردهای  مؤلفه

می/کنش اثر  زوجین  آموزهواکنشی  خانوادگیگذارند.  در  -های  مذهبی 

ک رابطه صمیمانه درازمدت  گیری ظرفیت افراد برای برقراری و حفظ یشکل 

،  1توجهی دارد. افراد در خانواده خود )فورمن، سیمون، شافر و بوچی اثر قابل

( که دارند  2005،  2( و با توجه به فرهنگ و مذهبی )هانلر و گنسوز 2002

انتظارات خاصی را نهادینه میعقاید، ارزش سازند که در نوع تعامالت  ها و 

است. اثرگذار  همسر  با  الگوهای    آنان  مذهب  هم  و  خانواده  هم  همچنین 

گذارند. به  بردن زندگی زناشویی در اختیار افراد میمشخصی را برای پیش

من فکر میکنم که علت موفقیت  ( »  PES2کنندگان )عقیده یکی از مشارکت
زندگیمون، بیشتر من خودم انگار همون سیره و روش سعی کردیم پیامبر و  

بگیری پیش  رو  اطهار  خداروشکرائمه  نبوده  هم  مشکلی  الحمداهلل  و  «،  م 

شود. دومین  الگوگیری از سبک زندگی ائمه منجر به روابط زناشویی سالم می

عامل اثرگذار، پختگی عقالنی افراد است که به تفکر و عقاید سالم، هدفگذاری  

و مدیریت منابع مالی زندگی مشترک اشاره دارد. زوجین به واسطه تعیین  

دهند، مانع از بروز  مدیریت مالی به زندگی خود انرژی و جهت میاهداف و  

شوند و در نهایت کیفیت زندگی زناشویی خود را ارتقا  مشاجرات مالی می

کاوهمی )رجبی،  اماندهند  خجستهفرسانی،  و  همچنین  1397مهر،  الهی   .)

-های دریافتی همسر و شکلها منجر به رمزگشایی صحیح پیامتفکر سالم آن

گردد. پختگی عقالنی، در انتخاب  مسأله مییری ارتباطی سالم مبتنی بر حلگ

پژوهش برخالف  است.  اثرگذار  نیز  همسر  بر  صحیح  متمرکز  غربی  های 

همسرگزینی  و  آگاهانه  انتخاب  شد  مشخص  حاضر  پژوهش  در  صمیمیت، 

کفو بودن همسران در  های صمیمیت زوجین است. همصحیح یکی از مؤلفه

آوری  ها یکدیگر را بهتر درک کرده و از سطح تابشود آنباعث می   این انتخاب

کفو  های زندگی برخوردار باشند. از طرفی، این همای در برابر سختیمشابه 

می  باعث  رابطه  بودن  و  ازدواج  از  همسانی  تقریبا  انتظارات  زوجین  شود 

ایجاد برخی تعارضات زناش  از  امر مانع  باشند و همین  ویی زناشویی داشته 

 
1. Furman, Simon, Shaffer, & Bouchey 

2. Hunler & Gencoz 

3. Kerkmann, Lee, Lown, & Allgood    

4. Segrin &Flora 

های داخلی نیز از نقش خانواده، دین )کمالی گردد. در این راستا، پژوهشمی

(  1397( و همسرگزینی آگاهانه )درخش، اصالنی و کرایی،  2020و همکاران،  

 کنند.در صمیمیت و ازدواج موفق حمایت می

گفته مشارکتبراساس  مؤلفههای  شد  مشخص  مسائل  کنندگان  های 

دان و گذر به مرحله والدینی عواملی هستند که در  اقتصادی و فرزن _ اجتماعی

می مداخله  صمیمی  زوجین  تعامالت  و  شده  راهبردها  مشخص  کنند. 

بینی درصد از کیفیت روابط همسران را پیش  15توانند  متغیرهای مالی می

ترین و  (. از آنجایی که یکی از مهم2000، 3کنند )کرکمان، لی، لون و آلگود 

فراد از ازدواج تأمین نیازهای خود و دستیابی به آرامش  ترین اهداف ااصلی

است، معضالت اقتصادی با به چالش کشیدن این اهداف مهم، زمینه را برای  

آورد. به  بروز تعارضات زوجی و ایجاد مشکالت احتمالی در آینده فراهم می

شود،  ای که نه تنها منجر به کاهش صرف وقت زوجین با یکدیگر میگونه

های دیگر رابطه زناشویی را فراهم تواند زمینه مشاجرات در حیطهیبلکه م

شبکه حمایت  حال،  این  با  میآورد.  زوجی  سیستم  اجتماعی  تواند  های 

های مالی،  های متفاوتی مانند کمککننده باشد. این حمایت به شکلکمک

ها منجر به  شود. به همین دلیل وجود حمایتعملی و فرزندپروری ارائه می

میت مشترک  زندگی  با مشکالت  برخورد  در  زوجین  بر  وانمندی  بنا  گردد. 

فلورا  و  سرگین  چگونگی 2005)  4اظهارات  همچنین  و  والدین  حمایت   )

ازدواج و  برخورد آن پایداری  از عوامل مهم در  فرزند  و همسر  ازدواج  با  ها 

ن و  باشد. این یافته همسو با مطالعات فیروزجائیاسالمت رابطه زناشویی می

 ( است. 1397( و درخش و همکاران )2018)  5(، مرت 1396قدیری )

ریزی و تجدیدنظر در  در گذر به مرحله والدینی، زوجین به واسطه برنامه

های جدید غلبه کنند )کوان  توانند بر چالشهای روزانه سابق خود میبرنامه

ری در  (. فرزندان از طریق افزایش زمان زوجین برای همکا2012،  6و کوان

توانند صمیمیت زوجین را تسهیل و یا به  فرزندپروری و بازی با کودک می

های زوجین در شیوه تربیتی در  ها و آشکارشدن تفاوتواسطه ایجاد چالش

مشارکت گفته  به  بنا  حاضر  پژوهش  در  کنند.  مداخله  زوجین  -صمیمیت 

تواند  ست که میهای زندگیترین چالشکنندگان، تولد کودک یکی از بزرگ

توجهی بگذارد. همانطور که یکی از  در چگونگی تعامالت زوجین تأثیر قابل

) مشارکت داشتند:»  M3کنندگان  اظهار  وقت(  میکنیم،  بعضی  نگاه  ها 
میبینیم مثال به بهانه بازی کردن با بچه ما داریم خودمون هم یک کار فان  

نزدیکی زوجین به  تواند باعث  «، این تأثیر، در برخی موارد میانجام میدیم!

-ورزنه، اسمعیلی، فرح  های حاتمیها با نتایج پژوهشیکدیگر شود. این یافته

 ( همسوست. 2011)  7( و لی و فانگ1395بخش و برجعلی )

عاطفی از یکدیگر دو مؤلفه  -های ابزاریتعامالت سازنده زوجی و حمایت

د. حفظ  ان صمیمیت زناشویی هستند که بیانگر راهبردهای همسران صمیمی

دارد   زندگی  طول  در  زوجین  دوی  هر  تالش  به  نیاز  صمیمیت  تقویت  و 

(. هیچ زندگی زناشویی در یک مسیر راست پیش  2017،  8جانسون و پیرسی )

زای افقی و یا عمودی به یک یا هر دوی زوجین  رود، بلکه عوامل استرسنمی

5. Mert 

6. Cowan & Cowan 

7. Li & Fung 

8. Johnson & Piercy 
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شود.  میهایی در زندگی  فشار وارد کرده و موجب تعارضات و فراز و نشیب

گاه درِ گفتگو را  زوجینی که از رابطه صمیمانه برخوردار هستند، نه تنها هیچ

بندند، بلکه در مواقع بروز اختالفات و مشکالت ارتباطی بر روی یکدیگر نمی

فکری سعی در حل مسأله موجود دارند. زوجین صمیمی از طریق گفتگو و هم

را حفظ   رابطه خود  مثبت در  دارند هیجان  با  سعی  به همین دلیل  کنند. 

دهند، در اختالفات بین خود سعی همسر خود گفتگوهای دوستانه ترتیب می

در آرام کردن فضای عاطفی خود داشته و در صورت لزوم به آسانی از همسر  

کنند. همچنین، این زوجین در مواقع آشفتگی رابطه  خود طلب بخشش می

به زمانی مناسب جلوی شدت    زناشویی، با کوتاه آمدن و موکول کردن گفتگو

گیرند. اینکه زوجین چگونه تعارضات به وجود  یافتن تعارضات زوجی را می

کنند تأثیر معناداری در کیفیت روابط  آمده در رابطه خود را حل و فصل می

دلویعاشقانه و  )ویسکریچ  دارد  آینده  در  و  2013،  1شان  استرس  گاهی   .)

مسران است که در این صورت واکنش  فشارهای حاصل تنها متوجه یکی از ه

دیگری به عنوان پناهگاه امن اهمیت بسزایی دارد. همسو با پژوهش نول ،  

ها نشان دادند زنان و مردان  ( یافته2007)  2کیانل ، بائر ، پرولر و لوشچینسکا 

کنند. مطابق با مطالعه تیلور  های مختلفی این حمایت را درک میبه شیوه

کنند  م دریافت حمایت عاطفی احساس ارزشمندی می( مردان هنگا2011)

(، در حالی که زنان به هنگام  1398بیگلو،  نسب قوجه)به نقل از موسوی و قلی

تصمیم همچنین  و  منزل  کارهای  در  مرد  این  گیریمشارکت  زوجی  های 

ها احساس قدرتِ در دستِ  کنند. در نهایت، این حمایتاحساس را تجربه می

کند. و بنا به گفته کوترونا  در زندگی زناشویی را ایجاد میرابطه و برابری  

و  1996) زوجی  تعارضات  و  افسردگی  تنهایی،  احساس  کاهش  به  منجر   )

شود )به نقل از محمودپور، دهقانپور، ایجادی و  افزایش صمیمیت زوجین می

 (. 1399یوسفی،  

ست که زوجین  کیفیت زندگی زناشویی آخرین مؤلفه صمیمیت زناشویی

ز آن به عنوان پیامد زندگی صمیمانه خود یاد کردند. اما این پیامد به طور  ا

شود. نوع تعامالت با افراد مهم زندگی ها ناشی نمی مستقیم از صمیمیت آن

افراد می بسزایی در چگونگی حاالت هیجانی  تأثیر  گذارد.  مخصوصا همسر 

انات ناخوشایند  ای است که مانع از ورود هیجتعامالت زوجین صمیمی به گونه

آن از  منفی در وجود هر یک  مواقع در  ها میو  اکثر  این زوجین در  شود. 

دسترس یکدیگر هستند و زمانی که همسر نیاز به کمک دارد به او کمک  

کنند، هنگامی که همسر آشفته و پریشان است به آرامش فکری وی کمک  می

کاهش احساسات   کنند، به هنگام تعارضات با توجه به حل مسأله موجبمی

از یکدیگر موجبات   برقراری گفتگوهای دوستانه و حمایت  با  و  منفی شده 

فراهم میشکل را  و خوشایند در همسر  مثبت  احساسات  این  گیری  آورند. 

برای   وقت  صرف  برای  کافی  توان  و  انرژی  همسر،  برای  حضور  و  حمایت 

ره برای  فرزندان و همچنین خارج ساختن زندگی از حالت یکنواختی روزم

های متفاوت  اعضای خانواده را به همراه دارد و این احساسات مثبت در بافت

همراه زوجین خواهد بود. در پژوهش حاضر مطابق با نتایج مطالعه عزیزپور و  

( کیفیت  1395صفرزاده  با  زوجین  صمیمیت  بین  رابطه  شد  مشخص   )

 
1. Delevi 

2. Knoll, Kienle, Bauer, Pfüller, & Luszczynska 

ای زوجین  زناشویی یک رابطه خطی نبوده و صمیمیت به واسطه نوع رفتاره

شود. کیفیت  و انصاف در رابطه منجر به ارتقای کیفیت زندگی زناشویی می 

زندگی زناشویی به احساسات کلی زوجین از شادمانی و رضایت از زندگی 

( که ابعاد مختلف زندگی هر  2011و همکاران،    3مشترک اشاره دارد )الرنس 

پسند و رضایی،  هفر، تلشود. شادزیستی )پورموسی، محمدیفرد را شامل می

(،  1396بخش،  (، آرامش و امنیت هیجانی )دالور، غالمزاده جفره و فرح2018

(،  1396رضایت از همسر، رضایتمندی والدینی، تربیت اثربخش )پیرساقی،  

پایدار )رضایی، بوستانی ابعاد کیفیت زندگی 1392پور و حبیبیان،  روابط   )

تأثیر صمیمیت فرد هستند که تحت  هر  قرار    زناشویی  زوجین  تعامالت  و 

 دارند.  

توان نتیجه گرفت که صمیمیت زناشویی در  با توجه به آنچه گفته شد می

پدیدهازدواج پایدار،  چندبعدی های  مؤلفهای  با  که  و  ست  مختلف  های 

شود. همچنین تجربه صمیمیت در ازدواج، نقطه ثابتی ای معرفی میگسترده

های زندگی ی زوجین در فراز و نشیبنیست بلکه فرآیندی است که با همراه

یابد. زوجینی که براساس تعلیمات مذهبی و خانوادگی ایجاد، حفظ و ارتقا می

خود از پتانسیل مطلوبی برای ایجاد صمیمیت برخوردار هستند، همچنین به 

دشواری سختیهنگام  و  میها  عشق  ها  بگذارند،  وقت  یکدیگر  برای  توانند 

د و در مواقع لزوم از یکدیگر حمایت کنند قادر  بدهند و عشق دریافت کنن

 هستند در درازمدت طعم صمیمیت زوجی را بچشند. 

کند که در تعمیم نتایج ماهیت پژوهش حاضر به لحاظ کیفی ایجاب می

عمل آید. لذا، محدودیت این پژوهش تعمیم نتایج آن است.  احتیاط الزم به

های کشورمان و بر  و فرهنگها  شود این پژوهش در دیگر بافتپیشنهاد می

دیگر   تا  شود  تکرار  روانشناختی  مشکالت  دارای  فرزند  با  زوجین  روی 

توان از  شده، میهای پنهان نیز آشکار گردد. با توجه به عوامل شناساییمؤلفه 

سازی ازدواج نیز  های غنیهای این پژوهش برای تنظیم و تدوین برنامهیافته

 استفاده کرد. 

 

  

3. Lawrence 
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