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  زناشویی صمیمیت در منظم خودمراقبتی الگوی
 اسالمی دیدگاه از برخاسته

 
 1زاده  ثناگویی محمد

 

 چکیده
 دیـداا   از برخاسـی   زناشـیی   صـییییت  در رـظم   خـیدرراببی   الگـی   تبیـی   حاضـر   پژوهش از هدف
 روایـا   و بـرآ   آیـا   شـار   اسـالر   رظـاب   بظیـاد    داد  نمریـ   از اسـیااد   بـا  رظمـیر  بدی . است اسالر 
 افزارهـا    نـر   کیـ   بـا  و ریضـیع  بـا  رـرتب   هـا    کلیـدواه   وجـی    جسـت  با. شد رطالع  (ع)رعصیری 
 سـس   شـد   اـردآور   پـژوهش  ها   داد  اسالر  روای  رظب  پظجا  و برآ  آیا  ریا  از جیارو  جست
 بـاز  کداـذار   شار  ا   ررحل  س  فرایظد ی  در ها  داد  خیدرراببی   الگی  اسیخراج و کشف رظمیر  ب 

 و دیـ   ۀحـیز  در کارشظاسـا   از ناـر  د  اخییـار  در و شـد  ررزاشـای   رحیر  کداذار  و ثانیی  و اولی 
 رحـیر    هـا    رقیلـ   رـرور  و رطالعـ   بـا  هـا    آ  نمر با رطابق اصالح و تأیید از پ  و ارفت برار خانیاد 
 پـارادایی   الگـی   بـا  رطـابق  نمـر   الگـی   بطـ   در هـا   رقیلـ   سـایر  ارتباط و کشف ردل ا   هسی  رقیل 

 کــ  داد نشــا  پــژوهش هــا   یافیــ . شــد تعیــی  ازیظشــ  کداــذار  از اســیااد  بــا کــیربی  و اشــیراو 
 علـ    شـرای   رظزلـ    بـ   صـیییان   نیازهـا   ارضـا   ک  است صییییت یا ان  الگی  ای  در رحیر   پدید 
 پـذیر    رسئیلیت شار  ا   زریظ  شرای  ار   رداخل  شرای  رظزل   ب  رظا  و رثبت عیاطف و صییییت ریان 

 اـذار    اشـیراک  هـا    ادراک تظمی  شار  راهبردها وابع   و انیمار  صییییت ها   ساز  ادارک زوجی  
 و زناشـیی   صـییییت  وضـعیت  با ریظاسب ها  رهار  انجا  و زناشیی  صییییت وضعیت تعیی  ها   ادراک

 روابـ   ایر   شک  برا  رظم  خیدرراببی  الگی  فرایظد. شد کشف الگی پیارد رظزل   ب  رظم  خیدرراببی 
 یـادایر   بـا  ها  زوج و بید  است اسال  دی  ها   آریز  با ریظاسب و رهظگ ف الگی  ی  ها  زوج صیییان 

 .بخشظد ارتقا را خید صیییان  رواب  خیدیار   صیر   ب  تیانظد  ر  آ 
 .اسال  دیداا  زناشیی   صییییت  رظم   خیدرراببی  ها:  کلیدواژه  

                                                                                                                                        
 بـ    اسالر   فرهظگ و علی  پژوهشگا  خانیاد   و الهیا  پژوهشکدۀ خانیاد   رطالعا  ارو  اسیادیار  .1

 (.m.sanagoueizadeh@isca.ac.ir) ایرا 
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Regular Self-Care Pattern (RSC) in Marital Intimacy Arising From an 

Islamic Perspective 
 

Mohammad sanagoei zadeh1 

 

Abstract 
The purpose of this study is to explain the pattern of regular self-care in marital 

intimacy arising from an Islamic perspective. For this purpose, using the grounded 

theory, Islamic sources including the verses of the Qur'an and the Hadiths were 

studied. By searching keywords related to the subject and with the help of search 

software from Quranic verses and fifty Islamic sources, research data were 

collected. Then, to discover and extract the pattern of self-care, data was decoded in 

a three-step process including primary and secondary open coding and axial coding 

and was provided to ten experts in the field of religion and family. With study axis 

categories, the core category discovered, and the relationship with other categories 

within the theoretical model were determined in accordance with the Strauss and 

Corbin paradigm model using selective coding. Findings showed that the central 

phenomenon in this model is "uns" or intimacy that satisfies intimacy needs as a 

causal condition, intimacy barriers and positive and negative emotions as 

intervening conditions, underlying conditions including couple responsibility, 

perception of intimacy structures of expected and real, strategies including 

regulating perceptions, sharing perceptions, determining marital intimacy status, and 

performing tailored skills to marital intimacy status and regular self-care were 

discovered as a consequence of the pattern. The process of regular self-care model 

for the formation of intimate relationships between couples is a cultural model in 

accordance with the teachings of Islam, and couples can learn to improve their 

intimate relationships by self-help. 

Keywords: Intimacy, Islamic perspective, marital regular self-care  
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 مقدمه
 2اور  دوروتـ   از سـی   بـار   اولی  بییارا  سالرت سطح کیا  ارتقا  هدف با 1خیدرراببی 

 کـ   کـرد  اتخاذ را راهی  ای  پرسش ای  ب  پاسخ برا  ابیدا در او. شد رطرح 1980 سال در
 فـرد  کـ   دهظـد  تشـخی   دیگرا  یا او ک  شید  ر  سبب فرد ی  در های   ریبعیت چ  بروز
 رـثثر   رفیارها  و ها  فعالیت شار  خید از رراببت(. 1395 اسدزند  ) دارد؟ بترراب ب  نیاز

 خـید  از سـی   زنـدا   رشخ  ها   ریبعیت در ک  است فرد عیظ  و آااهان  شد    آریخی 
 و رشـد  بـر  رـثثر  عیارـ   تظمی  خیدرراببی  از هدف شید   ر  انجا  و  نزدیکا  یا شخ 
 تـأثیر   تحـت  خـیدرراببی   رفیـار  و اسـت  رفـا   و سـالری   زنـدا    با ارتباط در فرد عیلکرد
 اسـیااد   هـا   آ  از و دارد خـید  عیلـ   هـا    تالش برا  فرد ک  است کل  دانش و ها  رهار 
 (.2017 برج  و هیکارا  ) کظد  ر 

 بهبـید  بـ   آ  انجـا   با فرد ک  است داوطلبان  و آااهان  اراد   فرایظد  خیدرراببی 
 از(. 2017 شـریا  و هیکـارا    ) کظد  ر  کی  نیازهایش ب  ایی   پاسخ و خید عیلکرد 

 در افــراد فعــال نقــش بــر کــ  ارزشــیظد و رهــ  اصــ  یــ  رظزلــ   بــ  خــیدرراببی  رو  ایــ 
 از یکـ   رظزل   ب ( 2018 فر و هیکارا    سعید ) دارد تأکید بهزیسی  و بهداشی  ها   رراببت

 خـیدرراببی   بـا  فـرد  کـ   ا   اینـ    بـ   شید؛  ر  برحسی زندا  کیایت ارتقا  رویکردها 
 تـأری   اجییـاع   و رعظـی   روان   جسی   سالرت ابعاد در را خید زندا  کیایت تیاند  ر 
ــد ــی ) کظ ــارا     رصــل  ؛2017  3جکس ــژاد و هیک ــا ؛2018 ن ــابرای   .(2018  4پیرران  در بظ

 در رراببـت  و هـا   تیصی  و ها  العی   دسییر کارایر   ب  ها   رهار  یادایر  با فرد خیدرراببی 
 شـظاخی    روا  رراببـت  هـا   پـژوهش  برخ . بخشد بهبید را خید عیلکرد تیاند  ر  ها  آ  انجا 
 اند  دانسی  زناشیی  زندا  کیایت برا  الز  ها   رثلا  از یک  رظزل   ب  را هیسر با رواب  در
 (.1399 نطاق و هیکارا  )

 روابـ   عیاطـف   هـا    شـظاخت  رـدیریت  و کظیـرل  مـار   ن فرایظـد  5ار   خیدتظمی 
 رحـی   بـا  فـرد  یافیـ    سـازش  ور   کـظش  بـ   تیانـد   رـ   کـ   اسـت  فرد عیلکرد  و اجییاع 
 ا   سـاز   اـر    خـیدتظمی   ااـت  تـیا    رـ   بظـابرای   (. 1390 بشار  ) رظجر شید پیرارینش

                                                                                                                                        
1. self-care 

2. Dorothy Orem 

3. Jackson 

4. Permana 

5. self- regulation 
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 فیزییلـیهیک   و اجییـاع     ــعاطا ـ   ـانگیزش شظاخی   دها ـفرایظ ک  تـاس د ـدبعـچظ
 اراد  صـیر    ب  فرد ک  ا   این   ب  شید؛  ر  شار  را هدفیظد اعیال فعال کظیرل بر اثربخش
ــا ریظاســب اهــداف ــ  و دهــد  رــ  شــک  را خــید ترجیحــا  و نیازهــا ب  رظعطــف صــیر   ب
 د شـ  بـرآورد   تحقـق  از رـان   و دهـد   ر  رخ هایش  فعالیت با ارتباط در را ک  های   تعارض
 و اسییراربخشــ  آغــازار   کظظــدا    تعــدی  هــا   کــظش طریــق از شــید  رــ  او نیازهــا 
 (.1390 بشار   ؛12019اودیظکیا ) کظد  ر  ح  ساز   هیاهظگ

 فرایظـد  ایـ   در. اسـت  شـد   اسـیااد   رفیـار   درران   زوج در ار   خیدتظمی  فرایظد
 پـذیر    رسئیلیت بر تیرکز ایرد  صیر  زندا  شری  رفیار تغییر بر تیرکز آنک  جا   ب 

 ایـ  . دهد تغییر شید  رظجر ر  زوج  رواب  در تعادل عد  ب  را ک  رفیارهای  تا است فرد 
 رعیارهـا   تظمـی   اهداف  تغییر تاریط   و افراط  رفیارها  از خیدشظاسای  از سی  فرایظد
 زوجـی   تـا  کظـد    رـ  کیـ   فرایظد ای  ایرد   ر  شک  رفیار  رظاسب پیاردها  و کارآرد
 تغییـر  را شریکشـا   آنکـ   نـ   شید  رظجر ر  رواب  در بهبید ب  ک  باشظد تغییر  دنبال    ب  خید
 (.1994و هیکارا    2هالایرد) دهظد

 پرتـی  در زوجی  ک  بید  است هیسرا  بی  رواب  در وابع  و انسان  نیاز 3صییییت
 بـر ایـ    و کظظـد   رـ   هیـدل   هیـدیگر  بـا   راحیـ    بـ   دهظد  ر  انجا  ک  خیدافشاار  با آ  

رـی  و  ) ایـرد   ر  صیر  عاطا  و رهر بربرار  و جظس  تیایال  رثثر  کار تقسی  اسا  
ــت ؛2020  4هیکــارا  ــ  در صــییییت(. 2016 و هیکــارا   5بریان ــاط زناشــیی  رواب  ارتب
 و خش  ا  افسرد کاهش سبب تیاند  ر  ک  نحی   ب  دارد زوجی  روا  سالرت با رسیقیی 
 شــید بییــار  رونــد بهبــید و درد کـاهش   6ضــرب  از پــ  اســیر  و اضــطراب عصـبانیت  

 کـ   اسـت  داد  نشـا   شـیاهد  زیـرا   (1399 جعاـر    تیکل  و ؛2017 و هیکارا   7وست)
 روابـ   از بیـرو   هیجانا  تیانظد  ر  راحی   ب  هیسرا  باشد بربرار رواب  در صییییت وبی 
 وزیـر    و آبـااریر   ؛2016 هیکـارا    و بریانـت ) کظظـد  آرارـش   احسـا  و تخلی  را خید
2019.) 

                                                                                                                                        
1. Odinokaya 

2. Halford 

3. Intimacy 

4. Moon 

5. Bryant 

6. Post Traputic Stress Disorder (PTSD) 

7. Vest 
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 را صـــییییت برخـــ  انـــد.  داشـــی  صـــییییت از رخیلاـــ  تعـــاریف شظاســـا   روا 
 صـییییت  دیگـر  برخـ   .(2012  1ریگاز و اسکظارچ) اند  کرد  رعظا هیسر نزد خیدافشاار 

 ا   عـد  (. 2000  2وود و هلـر ) اند  ی دانس هیسرا  بی  دوسیان  رواب  از رشیرک ا   تجرب  را
  3بااـاروز  ) انـد   کـرد   تعریـف  زنـدا   شـری   بـا  عاشـقان   و هیجان  تجرب  را صییییت
 تعـاریف  هیـ   ریـا   رشـیرک  راهـی   «زوجـی   ریـا   عـاطا   پیینـد » رسد  ر  نمر  ب (. 2014
 شـید   ر  بسب ک  هاست  آ  بی  نزدیک  احسا  و اتصال از حاک  پییند ای . باشد رخیلف

 باشـظد  داشـی   هـ   بـا  رشـیرک  تجربـ   رعظـی    و رفیـار   عـاطا    شـظاخی    ابعاد تیار  در
 (.1399 زاد    ثظاایی )

 ایـ   تـیا    رـ   کـ   اسـت  شـد   ارائ  زناشیی  صییییت تبیی  برا  رخیلا  الگیها 
 الگـی   و 6تعـادل   الگـی    5انگیزشـ   الگـی    4عیـر  طـیل  رشد  الگی  شار  را الگیها

 در کـ   اسـت  تکلیاـ   صـییییت   عیـر   طـیل  رشد  الگی  نمر از. دانست 7رحیر  صافان
 کـ   اسـت  انگیزشـ   سـاخیار  دارا  اسـت   رطـرح  انـزوا  بـا  رقابل  برا  جیان  اوای  ررحل 
 بـا  هیدالنـ   و اـر   نزدیـ    رواب  کرد  تجرب  برا  فرد ترجیح یا اولییت کظظدۀ  رظعک 
 تـا  اسـت  ارتبـاط  ویژاـ   صییییت تعادل   الگی  نمر از. است هیسر ویژ   ب  دیگر شخ 
 آ  از اجیظاب و صییییت ب  رسید  بی  الگی ای  رطابق افراد بظابرای  . فرد شخصیی  صات
 رـثالا  صـیییان    روابـ   از جزئـ   ااـر  رو   ازایـ  . کظظـد   رـ   بربرار تعادل صیییان  رواب  در

 حاـ   بـرا   تعـادل  ای  تا شد خیاهد ایجاد تغییر ه  اجزا بقی  در نشید بربرار چشی  تیا 
 درک زوجـی   ااـر  رحـیر   انصـاف  الگـی   در هیچظی  . شید رحقق صییییت از اجیظاب یا

 دریافـت  صـیییان   روابـ   از کـ   ا   نییجـ   بـا  صـیییان   روابـ   در هـا   آ  آوردۀ ریزا  کظظد
 واد ) رفـت  خیاهد پیش صییییت سیت  ب  رواب  است  رظصاان  یا کظد  ر  برابر  کظظد  ر 

 هـا    رثلاـ   کـ   انـد   بـید   تـالش  در نیـز  شظاسـا    روا  از برخ (. 1995 و هیکارا   8بروک
  10واریظـگ ) 9ترکیبـ   الگـی   بـ   تـیا    رـ   رو  ایـ   از کظظـد.  تبیـی   را زناشـیی   صییییت

                                                                                                                                        
1. Schnarch & Regas 

2. Heller & Wood 

3. Bagarozzi 

4. the lifespan developmental model 

5. the motivational model 

6. the equilibrium model 

7. the equity model 

8. Van den Broucke 

9. the combinatory model 

10.  Waring 
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( 1981 2السـی   و شـیار ) چظـدعارل   الگـی   و( 2014 باااروز  ) 1ابعاد  الگی   (1984
 .کرد اشار 

 عییـق  ها   آریز  از برخاسی  و است تیحید  بیظ   جها  بر  ربیظ  ک  اسالر  دیداا 
 و تجییزهـا  هـا    تیصـیف  هیسـرا    روابـ   خصـی    در اسـت  (ع)رعصیری  روایا  و آیا 
. است راید و رثثر ها  زوج رواب  ارتقا  برا  زران  هر در ک  کظد  ر  رطرح را های   ارزش
 یـا  آریزشـ   هـا    برنارـ   بـا  هـا   آرـیز   ایـ   اـا    هـر  کـ   انـد   داد  نشا  فرخیل ها   پژوهش
 اســت داشــی  رــثثر  نیــای  شــد  تلایــق هیســرا  روابــ  عیلکــرد بهبــید بــرا  ا   رشـاور  

 ؛1395فــر    سـاالر   ؛1398 رحیــد  و هیکـارا     غـال   ؛1398 زاد  و هیکـارا     ثظـاایی  )
(. 1392 اعییاد  و هیکارا   ؛1393 و هیکارا   کرر   شا  ؛1393رحییدزاد  و هیکارا   

ــاایی  ــر  ربیظــ  نیــز( 1399) زاد   ثظ ــاب  ب ــا  و کــری  بــرآ  آیــا  شــار  اســالر  رظ  روای
 در. یافـت  دسـت  زناشیی  صییییت ساز   غظ  در رظم  خیدرراببی  الگی  ب  (ع)رعصیری 

ــ  ــ  صــییییت الگــی ای ــر  ربیظ ــا  از زوجــی  رشــیرک ادراک ب ــدیگر یان صــیی نیازه  هی
 نزدیـ   در هیـدیگر   صیییان  نیازها  ادراک از اسیااد  با زوجی  و شید  ر  ساز   راهی 
 آ  شـد   نزدی  و صییییت از ادراک ایر   شک . کظظد  ر  تالش هیدیگر ادراک کرد 
 درصـدد  رطالعـ   ایـ  . شـید   رـ   ایجـاد  رـظم   خیدرراببی  فرایظد ی  ط  زوجی   جانب از

های  کـ     پرسش ب  رو  ای  از و است زناشیی  صییییت در رظم  یدرراببی خ الگی  تبیی 
 :دهد  ر  پاسخ شید  در ادار  آورد  ر 
 چیست؟ زناشیی  صییییت در رظم  خیدرراببی  الگی  در صییییت ـ راهی 

 چیست؟ رظم  خیدرراببی  الگی  در زناشیی  صییییت عل  ـ شرای 
 زناشـیی   صـییییت  در رـظم   خـیدرراببی   گـی  ال ایـر    شـک   ا   زریظـ   شرای  ـ
 چیست؟

 چیست؟ رظم  خیدرراببی  الگی  در صییییت بر ار  رداخل  ـ شرای 

 چیست؟ زناشیی  صییییت در رظم  خیدرراببی  الگی  پیاردها  و ـ راهبردها
 

 روش
 نمریـ   روش از زناشـیی   صـییییت  در رـظم   خـیدرراببی   فرایظـد   الگـی   شظاسای  برا 

                                                                                                                                        
1.  the dimensions model 

2.  Schaefer & Olson 
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 نمریـ   یـ   تیسـع   بـرا   هـا   رویـ   از رظمیى رجییع  نمری  ای  در. شد اسیااد  1بظیاد  داد 
  2و کـیربی   اسـیراو  ) شـید   ر  ارفی  کار    ب  پدید  ی  ریرد  در اسیقرا از برخاسی  بظیادی 
 تیلیـد  عبـارا    از اولی  باز کداذار  تیلید از: است عبار  بظیاد   داد  نمری  فرایظد(. 2008
 اشـیراک  بـرا   کـدها  از ا   رجییعـ   یعظـ   کـدها   بظـد    رقیلـ   برا  ثانیی   باز  اذار کد

 از یک  انیخاب ایرد   ر  برار آ  ذی  کدها تیار  ک  دهظد  ر  را ا   رقیل  تشکی  راهیر 
 ایجـاد  نهایـت    در و نمـر   ردل ی  بط  در آ  داد  برار و ا   هسی  رقیل  رظزل   ب  ها  رقیل 
 (.2017  3کرسیل) ها  رقیل  سایر با ا   هسی  رقیل  بی  طارتبا

 در کـ   اسـت  راهبـرد   ایـر     نیین  نیع ای  .شد انجا  نمر  روش ب  ایر   نیین 
 رحقـق  آ  در ک  است هدفیظد ایر   نیین  از خاص  نیع و شید  ر  اسیااد  بظیاد  داد  نمری 
 فرایظد در بییاند ک  کظد  ر  انیخاب را ارد ری تحلیل  واحدها  یا افراد رویدادها  طیف از

شـید   فـراه   نمریـ   سـاخت  ارکـا   کظـد و  تقییـت  را نیاز ریرد ها   داد  خزان  اردآور  
 حـد  تـا  رظـاب   ریا  از ها  داد  اردآور  ک  ا   این   (؛ ب 1392 رحیدپیر  ؛1393)بازراا   
 ب  نیاز  شدبا تکرار  اطالعا  ک  رت صی در و یابد  ر  ادار  رقیل  اشباع و ها  داد  کاایت
 .نیست رطالع  روند ادار 

 شـار   زوجـی   و صـییییت  با ررتب  ها   کلیدواه  ک  بید شک  بدی  رطالع  روش
 رظـاب   در انـ   حُـبّ و  وُدّ  الرجـ    الیـرء   الیرأ   الظساء  الرجال  عیال  اه   زوج   زوج 

ــار  اســالر  ــرآ  ش ــ  و ب ــد. شــد بررســ  احادی ــا   واه   کلی ــیر ه ــر  در رزب ــا   ن  افزاره
 و بـرآ   آیا  شار  ک  اسالر  اخالق فقاهت  کیابخان  نیر  الیااسیر  جار  االحادی    جار 
 علیـا   از سـظ   و شـیع   رظبـ   50 شـار   حـدیث   رظاب . شد وجی  جست است  حدیث  رظاب 
 وجـی    جسـت . بـید  طبرسـ   نـیر   و رجلسـ   رانظـد   ریأخر و کلیظ  و صدوق نمیر ریقد 
 و شد رطالع  ها  کلیدواه  ای  شار  عبارا  سس . کرد پیدا ادار  رقیل  اشباع حد تا عبارا 
 10 نسـخ   NVivo افـزار   نـر   در و اسـیخراج  بیدنـد  پـژوهش  ریضـیع  بـر   ربیظـ   کـ   عبارات 

 بـ   رسـید   و اولیـ   ررزاـذار   یـا  اولیـ   کداـذار   رظمیر  ب  عبارا  سس . شد بارازار 
 .ارفت صیر  اولی  کداذار  و شد رطالع  دوبار  اطالعات  ها   رقیل  دتیلی

 بـا  و شـد  رطالعـ   اولیـ   کـدها   دوبـار   ثانیی  ررزاذار  یا ثانیی  کداذار  برا 
 رشاب   کدها  بی  بسیگ   ه  ضریب ثابت  رقایس  ا    خیش  تحلی  ها   تکظی  از اسیااد 

                                                                                                                                        
1. grounded theory 

2. Strauss & corbin 

3. Creswell & Clark 
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 سـس  . شـد  اسـیخراج  رحـیر   هـا      رقیل  ها  آ  وررر با و شد انجا  دو  ررحل  کداذار 
  3ا   زریظـ    2علـ   رقـیال   و 1ا   هسـی   رقیل  کشف برا  کیربی  و اشیرا  ردل براسا 
 .شد رطالع  رحیر  ها   رقیل  دوبار  ها  آ  بی  رواب  و 6پیاردها و 5اسیراتژ   4ار  رداخل 

 بیشـیری   کـ   ا   رقیل  داشت  دوجی ا   هسی  رقیل  کشف برا  ک  رعیار  براسا 
 نمـر  در ا   هسـی   رقیلـ   رظزلـ    بـ   داشـت  رقـیال   سایر ب   نسبت را فراوان  بیشیری  و تکرار
 شـرای   اـر    رداخلـ   شـرای   علـ    عیارـ   ایظکـ   بـرا   سس ( 2017 کرسیل ) شد ارفی 
 تحلیـ   بـا  شـید  رشـخ   رحیر  کداذار  فرایظد تکیی  پیاردها  و راهبردها ا    زریظ 

 کداذار  الگی  براسا  و شد رشخ  اصل  رقیل  با رقیال  سایر ارتباط ها نیع  روایت

 بـی   روابـ   ازیظشـ    یـا  انیخـاب   کداـذار   ررحلـ   در .درآرد تجسی  شک   ب  رحیر 

 شـد  رشخ  این   حکایت شک   ب  فظ  ها   یادداشت و ها  داد  تحلی  از اسیااد  با رقیال 

 .یافت دوی ت ریان  نمری  و
 

 کیفی های  داده پذیری  اعتماد
 اسـیخراج  7اعییادپـذیر   رظمـیر   بـ   شـد   انجـا   او هیکـار  و پژوهشگر از سی  کداذار 
 تیار  جانب    ی  سیایر  از پرهیز و ها  آ  بی  ارتباط و رحیر  ها   رقیل  و اولی  کدها 

 در ریخصـ   کارشظاسـا   از نار  د ب  آ  رحیر  ها   رقیل  و عباراتشا  هیرا   ب  کدها آ 
 بـ    نسـبت  هـا   آ  نمـر  و شـد  داد  برآنـ   علـی   و شظاسـ    جارع  حدی   شظاس    روا  حیزۀ

 ررحلـ   ایـ   در. شـد  حاصـ   رـیردنمر  رقـیال   بـا  هـا   آ  بـی   ارتباط و کدها ای  اسیخراج
 در هـا    آ کـرد   اضـاف   و کـدها  بـ   بخش   عیق دیگر  کدها  با کدها از برخ  پیشان   ه 

 از برخـ   تغییـر  و رعظـی   صـییییت  کالرـ    صـییییت  رانظـد  رحـیر   ها   رقیل  از برخ 
. شـد  رجـدد  بازنگر  کدها ررحل  ای  در ک  ارفت برار اسیادا  تیج  ریرد کدها عظاوی 
 فرایظـد   الگـی   رقیال   سایر با آ  ارتباط و ا   هسی  رقیل  داد  برار رحیر با آ  از پ 

ــ  زناشــیی  صــییییت در رــظم  خــیدرراببی  ــ  ایــ  در کــ  آرــد دســت  ب ــرا  نیــز ررحل  ب

                                                                                                                                        
1. core category 

2. causal 

3. context 

4. intervening 

5. strategy 

6. consequences 

7. credibility 
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 ارتبـاط  و ا   هسـی   رقیلـ   هیرا  ب  رربیط الگی  کارشظاسا   رظمر از الگی ای  اعیبارسظج 
 هیـ   اتاـاق  بـ  . شـد  دریافت آ  خیرد  باز و ارفت برار ها  آ  اخییار در رقیال  سایر با آ 

اسـت   رـیارد   شـار   کیا  ها   یافی  اعییادپذیر  بظابرای   .شد تأیید الگی ای  کارشظاسا 
ــا کداــذار  رســییر  رطالعــ  کیاــ   هــا   داد  ارایــ   هــ : شــید  کــ  آورد  رــ   روش ب

ــر  ــزار    ن ــاب  اف ــ  کــدها ارزی ــرآ   حــیزۀ در ریخصــ  اســیادا  از ناــر د  ب  حــدی   ب
 برابـر  کاپا پذیر   تیافق ضریب آرد  دست  ب  و خانیاد  حیزۀ در شظا   جارع  و شظا   روا 
 شـد   تأییـد  و هـا   آ  ب  آرد  دست  ب  الگی  ارائ  آرد   دست  ب  کدها  ب   نسبت درصد 77
 .کارشظاسا  جانب از آ 

 
 ها  یافته
 صـییییت  در رـظم   خـیدرراببی   الگـی   نمـر   ها   ساز  یا نهای  ها   رقیل  بخش ای  در

 .شید  ر  تبیی  زناشیی 
 

 زناشویی صمیمیت در منظم خودمراقبتی فرایندی الگوی در صلیا پدیدة
 یـا  اصـل   پدیـدۀ  بـ   دسییاب  برا  شید  رااهیی  ک  آورد  ر  باز  کدها  ررور و رطالع  با

 در رحیـیای   و لامـ   طـیر   بـ   راـاهی   ایـ   زیـرا  شـد   حاصـ   فرایظـد   الگی  در رحیر 
 از: دبی عبار  رااهی  ای . بید شد  تکرار باز کدها 

 هـا   زوج برا  آرارش و سکینت هدف با ازدواج برآ  شریا  آی  در انس: مفهوم. 1
 کـظش ) رحیـت  و( رحبـت  رفیـار   کـظش ) رـید   عظاصـر  کـ   نحی   ب  1است شد  رطرح
 رطـرح  زناشـیی   روابـ   در اـذار   اثـر  و رهـ   راـاهی   رظزلـ    بـ   را( رحبت هیجان  و عاطا 
 رطـرح  زوجـی   حقـیق  از یکـ   رظزلـ    بـ   انـ   (ع)یری رعصـ  روایا  در هیچظی  . سازد  ر 
 تـالش  آ  تحقـق  بـرا   تـا  شـیند   رـ   تیصی  زوجی  و (567ق   1414شید )صدوق    ر 
 ایجـاد  ریافـق  هیسـر  بـا  روابـ   در انسا  برا  ان  ک  است شد  تأکید ک  طیر  هیا . کظظد
 زوجـی   بـی   یافقـت ر وبیـ   دیگـر   عبـار   بـ   (.315   1382حران    شعب  شید )اب   ر 

 آرارـش   ب  انسا  نیاز تیاند  ر  ان . کظد  ر  پیدا کاربرد رواب  در ان  راهی  باشد  بربرار
 الگـی   بـرا   پایـ   راهـی   یـ   رظزلـ    بـ   راهـی   ایـ  . کظـد  تـأری   را طلبـ    هید  و هیدل 
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 .شد کشف رظم  خیدرراببی 
 در. شـید   رـ   یبرحسـ  صـییییت  عاطا  و احساس  عظصر رحبت محبت: مفهوم. 2
 کـ   جـای   تـا  کظـد   رـ   ایاـا  هیسـرا   رواب  در رهی  بسیار جایگا  راهی  ای  دیظ  ادبیا 
باشـد )حـر    رهربـا   اش  خـانیاد   بـا  کـ   اسـت  کس  شیا بهیری : فررایظد  ر  ( )اسال  پیاربر

 کظظـد  رحبـت  هیسرانشـا   ب  ک  کظظد  ر  تیصی  رردا  ب  یا (.153   12  ج 1999عارل   

کظظـد   رحبـت  شیهرانشـا   ب  ک  کظظد  ر  تیصی  زنا  ب  ( یا569    5 ج ق 1407کلیظ   )
 و احساسـ   عظصـر  رظزل   ب  رحبت عظصر بظابرای   (.252   14ق  ج 1407)نیر  طبرس   

 .است شد  تکرار اسالر  روایا  در زوجی  رواب  در عاطا 
 فرد وبی  یعظ  است  بترح رفیار  کظش از حاک  رید  راهی  رید : راهی . 3

 او کـ   دهـد  نشا  رفیار  صیر   ب  یعظ  کظد  ابراز هیسرش ب  را رحبیش زوج  رواب  در
(. 1393 طباطبــای  ) کظــد  رــ  پیــدا راهــی  رــید  کظــد رهــرورز  او بــ  و دارد دوســت را

 را رـید   بـرآ   شـریا   آی  در. است شد  تیصی  فراوا  دیظ  ادبیا  در «رید » رو   ازای 
 پیـاربر  هیچظـی    1کظـد.   رـ   رطـرح  زوجـی   بـی   آریز  سکینت یا بخش  آرارش رابط  رظزل   ب 

 ارتبـاط  هیسرشـا   با آریز  رید  رفیار  با ک  کظظد  ر  تیصی  زنا  ب  ساارش  در ( )اسال 
 (.252   14ق  ج 1407کظظد )نیر  طبرس    بربرار

 کـ   ا   اینـ    بـ   اسـت؛  رهـ   زوجـی   رواب  در پذیر   تیافق پذیری:  توافق مفهوم. 4
 در یـا  2باشـید  داشـی   پسظدید  رعاشر  هیسرانیا  با است کرد  تیصی  رردا  ب  کری  برآ 
  75 ج ق 1403رجلسـ    ) زیبـا  رعاشـر   هیسرانشـا   با رردا  ک  است شد  رطرح روایی 
 یــ روای در. (556    3ج  ق 1413صــدوق  باشــظد ) داشــی  نیکــی رصــاحبت یــا (236  
 و انـ   ایجـاد  در رهـ   هـا    شـاخ   از یکـ   رظزل   ب  هیسرا  بی  رواب  در «پذیر   تیافق»

 طظـاز   و دلبـر   با زنا  ک  کظد  ر  ساارش آ  پرتی در و است شد  رطرح صیییان  رواب 
ابـ  شـعب    کظظـد )  کیـ   هیـدیگر  بـی   تیافـق  ایجـاد  بـ   عطیفت و روی   اشاد  با رردا  و

 شـید   رـ   رحقـق  روابـ   در وبی  پذیر   تیافق است اایظ . (323 و 223    1382حران   
 را آ  «تاـاه  » راهـی   ک  برسظد هیدیگر صیییان  نیازها  از رشیرک  درک ب  زوجی  ک 
 .کظد  ر  تبیی 

 رطـرح  الگـی  ایـ   در زناشـیی   صـییییت  بـرا   کـ   دیگر  اصل  راهی  تفاهم:. 5
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. اسـت  پـذیر    تیافـق  راهـی   از برخاسـی   راهی   ای. است رشیرک ادراک یا تااه  شید  ر 
 ها  آ  یعظ  باشظد  داشی  رواب  در تااه  ک  رسظد  ر  تیافق ب  وبی  زوجی  دیگر  عبار   ب 

 الز  و تبعـ   راهـی   یـ   رظزل   ب  تااه . باشظد هیدیگر با رواب  در رشیرک ادارک دارا 
 خـیدرراببی   الگـی   بـرا   پایـ   و رحـیر   رااهی  از و شید  ر  رحسیب پذیر   تیافق برا 
 .است

 بـ   دیظـ   ادبیـا   در آ  رعـادل  یـا  «زناشـیی   صییییت» الگی ای  در رحیر     پدید 
 تجربـ  : کـرد  تعریـف  اینـ    ای  را آ  تیا   ر  پیشی  رااهی  براسا  ک  است «ان » رعظا 
 آریـز   رحبـت  ا    رابطـ  آ  نییجـ   کـ   هیـدیگر  صیییان  نیازها  از زوجی  رشیرک ادراک 

 و( سـازاار  ) تیافـق  هیـرا  ( رحبـت  رفیـار   کـظش ) آریـز   رید  و( رثبت هیجان  کظش)
 بـا  آ  بـی   رابط  و رحیر   پدید  ایر   شک  فرایظد  1 شک . است( رشیرک درک) تااه 
 .دهد  ر  نشا  را آ  اصل  رااهی 

 

 رحیر   یل رق  ثانیی  ررزاذار    اولی  ررزاذار             1عبارا 

 
 آ  اصل  رااهی  با آ  بی  ارتباط و رحیر   پدید  ایر   شک  فرایظد   1 شکل

                                                                                                                                        
 شـد   اخـذ  سظ  و شیع  روای  رظاب  و کری  برآ  از ک  است اسالر  روایا  و آیا  عبارا   از رظمیر .1

 کیـاب  در عبـارا   تیـار  . نیسـیظد  عبـارا   تیـار   و اند شد  ذکر نیین  رظزل  ب  صرفاا عبارا  ای . است
 .است رشاهد  باب  اسالر  رویکرد  کاربست؛ و نمری  زناشیی  صییییت

انس مفهوم محوری در روابط 
 زوجین

 صمیمیت زناشویی یا انس
عوامل شکل دهنده مفهوم انس در 

 روابط

 انس در رابطه با همسر موافق است 

و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم 
 ازواجا لتسکنوا الیها

 جعلها لک سکنا و انسا

 االنس فی الزوجه الموافقه

 و عاشروهن بالمعروف

 احسن الصحبه لها

 معاشره جمیله

مصاحبت نیک، معاشرت پسندیده و 
زیبا حاکی از تفاهم بین زوجین و 
توافق پذیری و ایجاد انس بین 

 آنهاست

مودت و رحمت دو عنصر روابط 
 سکونت بخش و انس آمیز همسران

 و جعل بینکم موده و رحمه
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 بـرار  تـأثیر   تحـت  را اصـل   پدیـدۀ  کـ   هسیظد های   رقیل  عل  شرای  علی: شرایط
 رحیر   پدید  عل  شرای  رظزل   ب  صییییت نیازها  یا صییییت ابعاد الگی ای  در .دهظد  ر 

 صـییییت  ایـر    شـک   دیگـر   عبـار   بـ  . دهـد   رـ   بـرار  تأثیر  تحت را یی زناش صییییت
 نیازهـا   بـ   وابسـی   زوجـی   صـیییان   نیازهـا   از رشیرک ادراک  تجرب  رعظا   ب  زناشیی 
 رظاسـب   ادراک خـید  صـیییان   نیازهـا   از زوجـی   ک  درصیرت  و است زوجی  صیییان 
 .شد خیاهد رحقق زناشیی  تصیییی یا رحیر   پدید  آنگا  باشظد داشی 

 زوجـی   از هری  ک  است انیمارات  و تیایال  ها   خیاسی  شار  صییییت نیازها 
 عبـارا   از کداذار  براسا . کظظد  ر  نیاز احسا  هیدیگر با رواب  در ها  آ  تحقق برا 
 از وجـی  ز صـیییان   نیازها  رظزل   ب  رقیل  هات ها   آ  از رحیر  ها   رقیل  کشف و دیظ 
 بـ   نیـاز  کالرـ    صـییییت  ب  نیاز شار  رقیال  ای . آرد دست  ب  اسالر  روایا  و آیا 

 باشـ     هـ   صـییییت  بـ   نیاز جظس   صییییت ب  نیاز جسی   صییییت ب  نیاز عاطا   صییییت
 بییانظـد  زوجـی   کـ   صـیرت   در. اسـت  رعظـی   صـییییت  بـ   نیـاز  و ابیصـاد   صییییت ب  نیاز

 هـا   آ  روابـ   در زناشـیی   صـییییت  کظظد رحقق هیدیگر با رواب  در را ییان صی نیازها 
 .دهد  ر  نشا  را صیییان  نیازها  رقیال  ایر   شک  فرایظد  2 شک . ایرد  ر  شک 

 

 رحیر   رقیل   ثانیی  ررزاذار   اولی  ررزاذار    دیظ  عبارا   

 
 آ  با ررتب  اهی را و عل  شرای  ایر   شک  فرایظد   2 شکل

نیازهای صمیمانه در روابط 
 زوجین

برآورده شدن این نیازها 
 موجب انس در روابط می شود

 نیاز به رابطه جسمی

 نیاز به رابطه کالمی

 نیاز به رابطه عاطفی

إذا نظر العبد إلى وجه زوجه 
ونظرت إلیه نظر اهلل إلیهما نظر 

 رحمة

قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ إِنِّی أُحِبُّکِ 
 لَا یَذْهَبُ مِنْ قَلْبِهَا أَبَداً

 .فأَشْفِقُوا عَلَیْهِنَّ

 فَإِذَا جَهِلَتْ عَفَوْتَ عَنْهَ

صَاحِبُ الظِّعْیَ ِ یَجِبُ عَلَیْ ِ الیَّیْسِعَ ُ عَ ْ  
 عِیَالِ ِ

الْیَرْءِ عِظْدَ عِیَالِ ِ أَحَبُّ إِلَى اللَّ ِ   جُلُی ُ
 تَعَالَى رِ ِ اعْیِکَافٍ فِ  رَسْجِدِ  هَذا

 نیاز به رابطه معنوی

 نیاز به رابطه اقتصادی

 نیاز به رابطه همباشی

 تعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَیْهِ غُدْوَةً وَ عَشِیَّةً نیاز به رابطه جنسی
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 یـا  انـ   از عبـار   کـ   ا   هسـی   یـا  اصـل   رقیلـ   ذیـ   رحـیر   راـاهی   بـ   باتیج 
 کرد. تعریف را صیییان  نیازها  از ی  هر تیا   ر  بید زناشیی  صییییت

 روابـ   در صـییییت  بـ   نیـاز  از زوجی  رشیرک ادراک  تجرب  ب  کالر : صییییت
 اایـ   شـید    رـ   ایجـاد  هـا   آ  بـی   کالرـ   ارتبـاط  بربـرار   و وای  اات هظگا  ک  کالر 
 .شید  ر 

 و احساسـ   رابط  بربرار  از ها  زوج رشیرک ادراک  تجرب  یعظ عاطا :  صییییت
 هیـدیگر  بـ   را خـید  عیاطـف  و احساسـا   آزادان  بییانظد ک  ا   این   ب  هیدیگر با عاطا 
 .کظظد ابراز

 هـا    نـیازش  و هـا   تیـا   از هـا   زوج رشـیرک  ادراکـ   تجربـ   بـ   جسی : صییییت
 .شید  ر  اای  یکدیگر با جسی 

 و جظسـ   هـا    نـیازش  از هـا   زوج رشیرک ادراک  تجرب  رعظا  ب  جظس : صییییت
 .است هیدیگر جظس  نیازها  ارضا 

 نیازهـا   فهـ   بـرا   هـا   زوج رشـیرک  ادراکـ   تجربـ   رعظا  ب  ابیصاد : صییییت
 .هاست  آ  شد  برآورد  رظمیر  ب  و هیدیگر ابیصاد 

 بییانظـد  تا است «بید  ه  با» از زوجی  رشیرک ادراک  تجرب  ب  باش :  ه  صییییت
 هیـدیگر  بـا  رشـیرک   هـا    فعالیـت  یـا  دهظـد  اخیصا  هیدیگر برا  را زران  آ  اسا   بر

 .باشظد داشی 
 و تیـایال   هـا    خیاسـی   از زوجـی   رشـیرک  ادراکـ   تجربـ   بـ   رعظـی :  صییییت

 .شید  ر  اای  هیدیگر با رواب  در رذهب  و رعظی  نیمارا ا
 تضـعیف  یا تقییت سبب ک  است شرایط  ار  رداخل  شرای  گر:  مداخله شرایط

 صـییییت  ریانـ   کـ   داد نشـا   کـدها  تحلیـ   و رطالعـ   و رـرور . شید  ر  اصل  پدیدۀ
 کـ   آیظـد   رـ   شـیار    بـ  الگـی  ای  در ار  رداخل  شرای  رظزل   ب  رظا  یا رثبت عیاطف و

  بیـا   را رظاـ   و رثبـت  عیاطـف  بـ   رربیط کدها  اخیصار  رعایت ب  تیج  با 3 شک 
 1.کظد  ر 

 

                                                                                                                                        
 رانظـد  کـار  ییۀش آنک  بر عالو  شید  نی  ذکر صییییت ریان  بخش در ایر  شک  فرایظد اخیصار برا  . 1

 .است( 2 شک ) صیییان  نیازها  ایر  شک  فرایظد
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 رحیر   رقیل  ثانیی  ررزاذار   اولی  ررزاذار     دیظ  عبارا 

 
 رظا  و رثبت عیاطف رقیل  خصی   در ار  رداخل  شرای  ایر   شک  فرایظد   3 شکل

 

 صمیمیت در منفی و مثبت عواطف
 زوجـی   هیجان  تجربیا  رظزل   ب  رظا  یا رثبت عیاطف اسالر  روایا  در 3 شک  بر  ربیظ 
 عیاطـف  رزبـیر   روایا  بر  ربیظ  تیا   ر  ک  ا   این   ب  شید   ر  رطرح هیدیگر با رواب  از

 جـان  هی خشـ   .دانست غ  و خش  شار  را رظا  عیاطف و لذ  و رضایت شار  را رثبت
 فـرد  وبی  دیگر  عبار  ب . دارد خیان   ه  خشینت و عداو  نار   خصیرت  با ک  است
 ایجـاد  او بـرا   شـد    ناربرد  ها   حالت از یک  است ریک  ایرد  ر  برار خش  وضعیت در

 و اضـطراب  آزرداـ    شـار   غـ   (.244و  243    14ج  ق 1407نیر  طبرسـ    شید )
 رفیارهـا   از نـاراحی   دلخـیر  و  آزرداـ    اضـطراب   غ   هیجان  رظطق  در. است تر 
 ناـر   و خصـیرت  یـا  خشـ   حـد  بـ   دلخـیر   و آزردا  ای  ول  دارد  وجید رقاب  فرد
 اسـت  اطییظـا   و آرارش از احساس  رضایت .(.389    3ج  ق 1413صدوق  رسد )  نی 
نـیر   شـد )  یاهـد خ ایجـاد  شـید    رـ   بربـرار  زوجـی   بـی   ک  خیشایظد  رواب  دلی   ب  ک 

 عیاطـف  اوج در زوجی  ک  است هیجان  لذ . (252و  243    14ج  ق 1407طبرس   
 .(.327    5ج  ق 1407کلیظ   کظظد )  ر  تجرب  رثبت

 عواطف منفی در روابط صمیمانه 

عواطف مثبت و منفی در روابط 
صیمانه زوجین به عنوان شرایط 

 مداخله گر
 عواطف مثبت در روابط صمیمانه

 روابط خشمگینانه و خصومت آمیز

قَالَ لِأَنَّهَا إِذَا غَضِبَتْ عَلَى زَوْجِهَا سَاعَةً 
 .تَقُولُ مَا رَأَیْتُ مِنْکَ خَیْراً قَطُّ

لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ إِلَّا وَ مَعَکَ خِرْقَةٌ وَ 
مَعَ أَهْلِکَ خِرْقَةٌ وَ لَا تَمْسَحَا بِخِرْقَةٍ 

وَاحِدَةٍ فَتَقَعَ الشَّهْوَةُ عَلَى الشَّهْوَةِ فَإِنَّ 
ذَلِکَ یُعْقِبُ الْعَدَاوَةَ بَیْنَکُمَا ثُمَّ 
 یُؤَدِّیکُمَا إِلَى الْفُرْقَةِ وَ الطَّلَاقِ 

أَیُّمَا امْرَأَةٍ آذَتْ زوجها بِلِسَانِهَا لَمْ 
مِنْهَا صَرْفاً وَ لَا  -عَزَّ وَ جَلَّ- یَقْبَلِ اللَّهُ

 عَدْلًا وَ لَا حَسَنَةً مِنْ عَمَلِهَا

إِنَّ لِلرَّجُلِ حَقّاً عَلَى امْرَأَتِهِ إِذَا دَعَاهَا 
 .تُرْضِیه

 روابط غمگینانه و آزرده خاطر

 روابط رضایت بخش

 روابط شادی آور و لذت بخش
ءٍ  أَطْرِفُوا أَهَالِیَکُمْ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ بِشَیْ

مِنَ الْفَاکِهَةِ أَوِ اللَّحْمِ حَتَّى یَفْرَحُوا 
 بِالْجُمُعَةِ 
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 صمیمیت موانع
 یـ   هـر  برا  صیییان   رواب  در رظا  و رثبت عیاطف ب  تیج  بر  عالو  دیظ  روایا  در
 شـار   کالرـ   صییییت بُعد در ریان  ای . است کرد  ذکر زنی ریانع  صیییان   نیازها  از

 14    4ج ق  1413صـدوق   ) بدزبان  ( 244    14ج  ق 1407نیر  طبرس   ) اهانت
 (93    11ج  تـا    هظد   بـ  ) (  سکی 287  ق  1406صدوق  ) کرد  تحیی  ( 15و 

 ( 507    5 ج ق 1407کلیظـ    ) لجبـاز   شار  عاطا  صییییت بُعد در ریان  ای . است
 ( .93    11ج  تــا   هظــد   بــ ) اعییــاد   بــ  ( 202   ق 1414طبرســ   ) فخرفروشــ 
 ق 1414طبرسـ    ) اذاشـی   رظت ( .250    14ج  ق 1407نیر  طبرس   ) پرخاشگر 

ج  ق 1407نیر  طبرسـ    ) خیانت و (287  ق  1406صدوق  رساند  ) زیا  ( 202  
نـیر  طبرسـ     ) جظسـ   روابـ   در داشی  حیا اسالر   یا روا نمر از .است (244    14

    5ج  ق 1407کلیظـ    ) جظسـ   رابطـ   بربـرار   ب  تیجه   ب  ( 324    5ج  ق 1407
 (.552    3ج ق  1413صـدوق   ) جظس  و فرد  بهداشت و نمافت نکرد  رعایت ( 508
 و رعظــی  یتصـییی  باشــ    هـ   صــییییت بُعـد  در. اســت جظسـ   صــییییت ریانـ   جیلـ    از

 بـرا   رـانع   بُعـد   هـر  در صـییییت  نیازهـا   و انیمارا  ب  تیج  عد  ابیصاد   صییییت
 .بید خیاهد رزبیر بُعد در صییییت تحقق

 بـ   دارد؛ رحـیر    پدیـد   تحقـق  زریظـ   یـا  بافـت  بـ   اشار  رقیل  ای  ای:  زمینه شرایط
 اسیعداد تیاند  ر  شرایط  چ  زناشیی  صییییت یعظ  رحیر    پدید  تحقق برا  ک  نحی 

 الگــی  نمــر از دیگــر  عبــار  بــ . کظــد رهیــا زوجــی  روابــ  در را آ  تحقــق آرــادا  و
. شـید  زوجـی   روابـ   در صـییییت  بـروز  سـبب  تیانـد   ر  های   زریظ  چ  رظم  خیدرراببی 

 .دهد  ر  نشا  خیدرراببی  الگی  در را آ  با ررتب  رااهی  و ا   زریظ  شرای   4 شک 
رـیارد     4 شـک   با رظطبق دیظ  عبارا  رطالع  از حاص  کدها  ررور و رطالع  با

 شد: رحسیب زناشیی  صییییت تحقق ا   زریظ  شرای  رظزل   ب  شید  ک  در ادار  آورد  ر 
  21 آیـ   رو  سـیرۀ  بـرآ    شـریا   آیـ   در. بدانظد اله  ریهبت را صییییت زوجی 

 بی  رواب  در رید  ایجاد آی  ای  در. کظد  ر  رطرح را «رَحْمَةً وَ ةًنَکمْ مَوَدََّیعَلَ بَج و» تعبیر
 از یکـ   رظزلـ    بـ   را رـید   تـیا    رـ   رو   ازایـ  . دهـد   رـ   نسبت ریعال خدا  ب  را هیسرا 
 عقـد  هـ   بـا  رـرد  و ز  وبی  دیگر  عبار  ب . دانست اله  ریهبت صییییت  اصل  رااهی 
 .دهد  ر  هدی  ها  آ  ب  را یییتصی خداوند بظدند  ر  ازدواج
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 رحیر   رقیل  ثانیی  ررزاذار  اولی  ررزاذار  دیظ  عبارا 

 
 ررتب  رااهی  هیرا  ب  ا   زریظ  شرای  رقیل  ایر   شک  فرایظد   4 شکل

 

 چظــد  هــر. باشــظد پــذیر  رســئیلیت صــیییان  روابــ  ارتقــا  و حاــ  در زوجــی 
 در. هسـیظد  رسـئیل  آ  ارتقـا   و حا  برا  زوجی  ول   است اله  ریهبت صییییت
دارند  رسئیلیت هیدیگر با صیییان  رواب  حا  در ررد و ز  ک  کظد  ر  رطرح روایی 

 خـیدرراببی   رویکرد ویژا  پذیر   رسئیلیت. (14670 ح  22    6 ج تا   هظد   ب )
 .است رظم 

 در زوجـی  . کظظـد  درک را هیـدیگر  وابعـ   صـییییت  و انیمار  صییییت زوجی 
 صـییییت  بـ   اول سـازۀ . هسـیظد  ادراکـ   سازۀ دو دارا  زناشیی  صییییت از خید ادراک
 بـا  صـیییان   روابـ   خصـی    در هـا   زوج از هری  انیمارها  شار  ک  دارد اشار  انیمار 
 تـا  دارنـد  هیـدیگر  از انیمارهـای   و هـا   خیاسی  تیایال   زوجی  از ی  هر. است هیدیگر

 کـ   حـال   در شـید   رحقـق  هـا   آ  تصـیر  بـا  رطـابق  و دلخیا  شک   ب  ها  آ  صیییان  ب روا
 در ک  ا   صیییان  رواب  تجرب  خصی   در زوجی  ک  است ادراک  سازۀ وابع  صییییت

 تجربـ   زوجـی   شید  ر  سبب ادراک  سازۀ ای . شید  ر  رحقق دارند  هیسرشا  با لحم  هر
 .کظظد پیدا هیسرشا  با ارتباط در صیییان  رواب  از جدید 

 موهبت الهی بودن صمیمیت

مسئولیت پذیری زوجین در برابر روابط 
 صمیمانه با همدیگر

شرایط زمینه ای تحقق پدیده محوری 
 یعنی صمیمیت زناشویی

وجود یک سازه ادراکی به نام صمیمیت 
 انتظاری

مودت و رحمت به عنوان دو عنصر پایه 
ای صمیمیت موهبتی از جانب خداست 
پس باید زوجین صمیمیت را هدیه الهی 

 بدانند

 و جعل بینکم موده و رحمه

راع علی اهل بیته و هو مسئول   الرجل
عنهم فالمرأه راعیه علی اهل بیت بعلها و 

 ولده و هی مسئوله عنهم
زن و شوهر هر دو در برابر روابط با 

 همدیگر و خانواده مسئولیت دارند

زنان از شوهرانشان و مردان از 
همسرانشان در روابط صمیمانه  از 

 همدیگر انتظاراتی دارند

أَنْ یَرَیْنَ الرَّجُلَ فِی مِثْلِ مَا   النِّسَاءُ یُحْبِبْنَ
 یُحِبُّ الرَّجُلُ أَنْ یَرَى فِیهِ النِّسَاءَ مِنَ الزِّینة

بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی، إِنَّ زَوْجِی عَنِّی : فَقَالَتْ
 مُعْرِضٌ

انتظارات همسران در روابط صمیمانه 
ممکن است با واقعیت یا تجربه کنونی در 

 روابط همخوان نباشد

وجود سازه ادارکی دیگر به نام صمیمیت 
 واقعی

همخوانی یا ناهمخوانی صمیمیت انتظاری 
 با صمیمیت واقعی
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. بشظاسـظد  را خـید  وابعـ   صـییییت  بـا  انیمـار   صـییییت  خـیان    ناه  یا خیان   ه 
 رثبـت  عیاطـف  ایر   شک  بر وابع  صییییت با انیمار  صییییت خیان   ناه  یا خیان   ه 
 در ابعـ  و صـییییت  و انیمـار   صییییت بی  فاصل  هرچ . است اذار  تأثیر زوجی  رظا  یا

 در و شـیند  فعـال  زوجـی   رظاـ   عیاطـف  کـ   شد خیاهد سبب شید  بیشیر زوجی  ادراک
 سـبب  شـید   تـر   کـ   زوجـی   ادراک در وابعـ   و انیمـار   صییییت بی  فاصل  ک  صیرت 

 .شید فعال زوجی  رثبت عیاطف شید  ر 
 ا تـی   رـ   وابعـ   صـییییت  بـا  انیمـار   صـییییت  خـیان    ناه  یا خیان   ه  براسا 

 شـرای  ) رظاـ   و رثبت عیاطف با ریظاسب را الگی رحیر   پدید  هیا  یا صییییت وضعیت
 عیاطـف  تسـاو  ) هشـداردهظد    (غـ   و خشـ  ) بحران  وضعیت چهار در( الگی ار  رداخل 
 صـییییت  ا   زریظـ   شرای  دیگر  عبار  ب . کرد بظد   طبق  لذ  و رضایت  (رظا  و رثبت

 بــی  فاصــل  کــ  صــیرت  در. اســت تغییــر بابــ  وضــعیت چهــار در الگــی ایــ  در زناشــیی 
 بـروز  هـا   آ  در غ  یا خش  عیاطف ک  باشد ریزان  ب  وابع  صییییت با انیمار  صییییت

 صـییییت  بـی   فاصـل   اار ک  حال  در دارد  برار بحران  وضعیت در صییییت آنگا  کظد
 نکظـد  پیدا ظهیر و بروز ی  هیچ  رظا و رثبت عیاطف ک  باشد ریزان  ب  وابع  و انیمار 
 صـییییت  بـی   فاصـل   کـ   صـیرت   در و اسـت  هشـداردهظد   وضـعیت  در صـییییت  آنگا 

ــار  ــییییت و انیم ــ  ص ــ  وابع ــد  ب ــد ح ــ  باش ــاک  ک ــایت از ح ــ  در رض ــد رواب   باش
 صـییییت  بـی   کـ   زرـان   نهایـت    در و اسـت  بخـش   رضـایت  وضـعیت  در صییییت آنگا 

 بخـش   لـذ   وضـعیت  در صییییت باشد ادراک  فاصل  تری   ک  ع واب صییییت و انیمار 
 ارزیـاب   و شظاسـای   صـییییت  بانـ   تکظیـ   طریـق  از فرایظـد  ایـ   بررسـ  . ایرد  ر  برار
 .شید  ر 

 

 راهبردها
 شـرای   بـا  اصل  پدیدۀ تعار  از ک  است ا   ویژ  ها   تعار  یا ها  ابدا  راهبردها از رظمیر

 پدیدۀ بی  تعار  با(. 2008 کیربی   و اشیراو ) شید  ر  حاص  ار  رداخل  شرای  و عل 

 زناشـیی   صـییییت  تحقـق  راهبردهـا   شـرای    سـایر  و زناشـیی   صـییییت  یعظـ   اصل  
 ایـر    شـک   فرایظـد   4 شـک   .شید  ر  ایجاد چظداا  ط  در راهبردها ای  شید.  ر  حاص 
 .دهد   ر نشا  را آ  با ررتب  رااهی  و راهبردها رقیل 



 

 

 رحیر  ها   رقیل    ثانیی  ررزاذار    اولی  ررزاذار    دیظ  عبارا 

 
 آ  با ررتب  رااهی  هیرا  ب  راهبردها رقیل  ایر   شک  فرایظد   4 شکل



 1، سال پنجم، شمارة 1400شناسی فرهنگی،  روان     184

 

 روابـ   در زوجـی   کـ   هسـیظد  ریضـیع  ای  ب  ناظر روایا  برخ   4 شک  بر  ربیظ 
 صـیییان   نیازهـا   ادراک و شظاسـای   از اک حـ  اعیراض ای  اند؛  شاک  و رعیرض صیییان 
 نشـد   بـرآورد   حـال  عـی   در و خـید  صیییان  نیازها  ب   نسبت هیجان  خیدآااه  خید 

 سـازۀ  دو دارا  هـا   آ  دیگر  عبار  ب . است هیسرشا  با رواب  در ها  آ  صیییان  نیازها 
 از انیمـارا   از ادارک یعظ  ادراک   سازۀ دو ای  بی  فاصل  دریافت با و بید  است ادراک 
 رحضـر  را خید شکایت و اعیراض کظین   رواب  در صییییت از ادراک و صیییان  رواب 
 خیدابـدار   بـ   ریضـیع  ایـ   تأییـد  ضـی   پیـاربر . کردنـد   ر  اعال  ( )اسال  ارار  پیاربر
  صـیییان  نیازهـا   شظاسـای   بـ    نسـبت  کـ   کردنـد   رـ   تیصـی   هیچظـی    کردند   ر  تیصی 

 نیـز  دیگـر  روایـا   برخـ   روایـا    ایـ   بر  عالو . کظظد پیدا بیشیر  خیدآااه  هیسرشا 
 ی  هر جانب از های   رهار  داد  انجا  را صیییان  رواب  در تیافق و تااه  ایجاد حاص 

 .نثرالدرر روایت رانظد دانسیظد   ر  زوجی  از
 از اسـت  عبار  ک  گیردب شک  ثانیی  ررزاذار  شید  ر  سبب رااهی  ای  رجییع

 سـس   داشـی    هیجان  خیدآااه  خییش صیییان  نیازها  ب   نسبت ابیدا باید زوجی  آنک 
 آ  بـا  رطـابق  کظظـد   ارزیـاب   رظاـ   عیاطف و رثبت عیاطف ب  تیج  با را صیییان  نیازها 
 را خـید  وابعـ   و انیمـار   صـییییت  سـس   کظظـد   دهـ    اولییـت  را خید صیییان  نیازها 

 زناشـیی   صـییییت  وضـعیت  آ  براسـا   و کظظد تعیی  را دو آ  بی  فاصل  کظظد  شخ ر
 را الز  ها   رراببت زناشیی  صییییت وضعیت ب  تیج  با آ  از بعد. کظظد رشخ  را خید

 .دهظد انجا  صیییان  رواب  از ریظاسب ابدارا  و ها  رهار  برحسب
 کـیربی    و اشـیرا  ) شـید   رـ   پدیـدار  راهبردها اثر در ک  هسیظد نیایج  :پیامدها

 از عبـار   اسـت  شـد   رشـخ   5 شـک   در کـ   فرایظد  ب  تیج  با الگی ای  پیارد(. 2008
 .است زناشیی  صییییت در رظم  خیدرراببی 
 ایـ   از کـدا   هـر  کـ   انـد   داشـی   رـرد  یـا  ز  بـ   تیصی  ک  روایات   5 شک  بر  ربیظ 

 هر ک  دارد آ  از حکایت هاست  زوج رواب  در یییان ص نیازها  تحقق ب  رربیط ها  تیصی 
 بـا  عبـارت   بـ   و دهظـد  انجـا   را ابدار  صیییان  رابط  ایر   شک  برا  باید ها  زوج از ی 
 و هیسـر   بـا  آنکـ   نمیـر  روایات . کظظد رراببت صیییان  رواب  از رربیط ابدا  داد  انجا 

 رعـرض  در شـا   و صبح را خید ( 14    1382اب  شعب  حران   ) باش خلق  خیش خانیادۀ
نـیر   ک  ) آرای   زیظت هیسر  برا  ( 506    5 ج ق 1407کلیظ   بد  ) برار هیسر 
 بـ   کـ   باشد آیات  یا روایا  صدها از ا   نیین  تیاند  ر  (244      14 ج ق 1407طبرس   
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 از بخشـ   رراببیـ    خـید  بـر   عـالو   هیچظی  . کظظد  ر  تیصی  صیییان  رواب  در خیدرراببی 
 بـرا   ابـدارا   ضعف و شد  باید رخیلف ها   ریبعیت برابر در دارند آ  ب  اشار  روایا 
 هـا   زوج بایـد  صییییت ها   وضعیت با ریظاسب یعظ  باشد  شد  تظمی  صیییان  رواب  ایجاد
 حـیال  ا نـ   بـ   زنـ   بـ   پیاربر آنک  رانظد شیاهد . کظظد تظمی  را خیدرراببی  ضعف و شد 
کلیظـ    کظد ) تشدید را صیییان  رواب  ایجاد برا  خیدرراببی  ابدارا  ک  دهظد  ر  دسییر
 رحبـت  خیاهیـد   رـ   ااـر  اسـت  شـد   تیصـی   رـردا   بـ   آنک  یا (134    11 ج  ق 1407

کظظـد   رحبـت  ابـراز  هـا   آ  بـ   کالرـ   صـیر    ب  شید زیاد و کظد نایذ بلبشا  در هیسرانیا 
 در رـظم   خـیدرراببی   پـارادایی   الگی  فرایظد  6 شک . (569    5 ج ق 1407کلیظ   )

 .دهد  ر  نشا  را زناشیی  صییییت
 
 رحیر   رقیل    ثانیی  ررزاذار    اولی  ررزاذار   دیظ  عبارا 

 

 
 

 آ  با ررتب  رااهی  و پیاردها رقیل  ایر   شک  فرایظد   5 شکل

 

 پیامدها
خودمراقبتی منظم در روابط  

 صمیمانه

خودمراقبتی از روابط  
 صمیمانه

 أَهْلِکَ  مَعَ  أَحْسِنْ خُلُقَکَ

تعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَیْهِ غُدْوَةً وَ  
 عَشِیَّةً

 وَ تَزَیَّنَتْ لِزَوْجِهَا  

أَمَا لَوْ یَدْرِی مَا لَهُ بِإِقْبَالِهِ : فَقَالَ
 عَلَیْکِ

خودتنظیم گری در روابط  
 صمیمانه

قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ إِنِّی  
 أُحِبُّکِ لَا یَذْهَبُ مِنْ قَلْبِهَا أَبَداً

شَیْئاً طَیِّباً   مَا أَتْرُكُ:  قَالَتْ
 مِمَّاأَتَطَیَّبُ لَهُ بِهِ 

: إِنَّ زَوْجِی عَنِّی مُعْرِضٌ، فَقَالَ
 زِیدِیهِ
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 پیاردها    راهبردها    را  رداخل  شرای       عل  شرای  

 
 ا   زریظ  شرای     

 ها  زوج صیییان  رواب  در رظم  خیدرراببی  پارادایی  الگی    6 شکل
 

 و اصـل   پدیـدۀ  زناشـیی   صـییییت  اای    پیش ها   یافی  براسا  و 6 شک  بر  ربیظ 
 علـ    شـرای . اسـت  انـ   رعادل آ  دیظ  تعبیر ک  است رظم  خیدرراببی  الگی  رحیر 
 اسـت  صـییییت  اان   هات نیازها  شد  برآورد  زناشیی  رواب  در ان  ایر   شک  برا 
 عیاطـف  و صییییت ریان  ار  رداخل  شرای . شید ارضا نیازها ای  زوجی  سی  از باید ک 

 در زناشـیی   صـییییت  یـا  انـ   شـید   رـ   سـبب  کـ   است صیییان  رواب  در رظا  و رثبت
 ریهبـت  بـ   زوجـی   داشی  باور الگی ای  ا   زریظ  شرای . کظد پیدا افزایش یا کاهش رواب 
 بدانظـد   رسـئیل  صـیییان   روابـ   از رراببـت  برابـر  در را خـید  آنکـ   و صییییت بید  اله 
 یـا  خـیان    هـ   رظمـیر   بـ   را آ  بـی   فاصـل   و وابعـ   و انیمـار   صییییت ادراک  ها   ساز 
 تعیــی  و صــیییان  روابــ  از ادراک تظمــی  الگــی  ایــ  راهبــرد. کظظــد ادراک خــیان   نــاه 

صمیمیت زناشویی 
 (انس)

موانع صمیمیت و 
عواطف مثبت و منفی 

 در روابط صمیمانه

ارضاء نیازهای 
 صمیمانه

موهبت الهی بودن 
صمیمیت مسئولیت 

پذیری زوجین در روابط 
صمیمانه، سازه های 
ادراکی صمیمیت، 

همخوانی یا ناهمخوانی 
 بین سازه ها

تنظیم ادراک از 
صمیمیت در روابط 

صمیمانه، تعیین  
وضعیت صمیمیت 
زناشویی، اشتراک 
گذاری ادراک ها، 
 انجام مهارت متناسب

خودمراقبتی منظم 
 در روابط صمیمانه
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 خـید  رظمـیر   بـ   هـا   ادراک اـذار    اشـیراک  زناشـیی    صـییییت  چهاراانـ   هـا    وضعیت
 است صیییان  رواب  ایر   شک  ها   رهار  و ابدارا  انجا  و صیییان  رواب  ار   تظمی 
 .بید خیاهد ها  زوج صیییان  رواب  در رظم  خیدرراببی  الگی ای  پیارد و

 

 گیری  نتیجه و بحث
 هـای    ارزش و تجییزهـا  ها   تیصی  ک  دهد  ر  نشا  ها  زوج رواب  در اسالر  دیداا  رطالع 
 ارتقـا   و تیانیظدسـاز   بـرا   اسـت  شـد   نقـ   (ع)رعصـیری   روایـا   و برآ  آیا  در ک 

 و روابـ     رحـی  از زوجـی   درست درک و شظاخت با رواب  ای  ارتقا . هاست  آ  رواب 
 در تعـادل  ایجـاد  رظمـیر   ب  ها  آ  از ی  هر ک  رفیارهای  و ها  کظش هیرا  هیدیگر نیازها 
 وبیـ   ک  روست ای  از. شد خیاهد رحقق ایرد   ر  پ  صیییان  نیازها  بربرار  و رواب 
 تیصـی   ( )اسـال   پیـاربر  کظـد   ر  شکایت شیهرش رفیارها  از ( )اکر  پیاربر خدرت زن 
کلیظـ    رظجـر شـید )   او ب  شیهرش تیای  ب  ک  دهد انجا  را های   کظش و رفیارها کظظد  ر 

 و هیسـر  با رواب  از درست درک ک  دارد آ  از نشا  تیصی  ای  .(496    5ج  ق 1407
 روابـ   رجـدد  بربـرار   و تعـادل  ایجـاد  برا  رفیارها و ها  کظش تغییر و او صیییان  نیازها 
 .باشد رواب  ارتقا  برا  رسیر  ندتیا  ر  صیییان 

 و حاـ   بـرا   اسـالر   دیـداا   از کـ   رویکـرد   داد  نشا  حاضر پژوهش الگی 
 زیـرا  اسـت   رـظم   خـیدرراببی   رویکـرد  شـید   رـ   برخاسی  زوجی  صیییان  رواب  ارتقا 
 دکظـ   ر  رعرف  ها  زوج برا  اله  ریهبت رظزل   ب  را رحیت و رید  عظصر اسال  سی  ازی 

 از و اسـت  دیظ  ادبیا  در صییییت بظیاد  رااهی  از عظصر دو ای  شد بیا  ک  طیر  هیا  و
 جهـت  بـ   هیـ   دارد وجـید  (ع)رعصیری  روایا  در ک  تجییزهای  و ها  تیصی  دیگر  سی 
 از اسـال  . اسـت  روابـ   در صـییییت  و ان  ایر   شک  برا  عظصر دو ای  ارتقا  و حا 
 بـا  کـ   اسـت  کسـ   شیا بهیری  آنک  نمیر هیسرا  رواب  در اله  ر اذا  ارزش با سی ی 

 بیـا   بـا  دیگـر   سـی   از و (153    12  ج 1999حر عـارل    باشد ) تری   رهربا  هیسرش
 و هـا   تیصـی   آنکـ   نمیـر  هیـدیگر  با رواب  در هیسرا  سی  از جظسیی  ها   تااو  ادراک

کلیظــ   ) دارد صــیییان  روابــ  ارتقــا  و حاــ  در رــردا  و زنــا  بــ  ریاــاو  تجییزهــا 
 بـا  ریظاسـب  و ریظـیع  تجییزهـا   و ها  تیصی  ارائ  با و (569    5  ج 9    5ج  ق 1407
 شید  ر  هیسرش با او بلب  پییند سبب هیسر ب  رحبت ابراز آنک  نمیر رخیلف ها   ریبعیت

 چگینـ   کـ   دهد ریزشآ ها  آ  ب  ک  است آ  دنبال  ب  (153    12  ج 1999حر عارل   )
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 و هـا   آ  تـالش  بـدو   ریضـیع  ایـ   و کظظـد  رحافمـت  و رراببت خییش صیییان  رواب  از
 .شید  نی  رحقق شد   داد  دسییر ها   رهار  کارایر   ب 

 درک ابیـدا  تیانظـد   رـ   زوجی  آ  بر  ربیظ  ک  است فرایظد  رظم  خیدرراببی  نما 
 ادراک از اسـیااد   بـا  سـس   و کظظـد  پیـدا  دیگرهیـ  صیییان  نیازها  از صحیح  و درست
 تظمی  هیدیگر ب   نسبت رفیارهایشا  و ها  کظش برحسب را خید صیییان  رواب  شد    حاص 
 ریـزا   و بشظاسـظد  را خـید  وابعـ   صـییییت  و انیمـار   صییییت باید ها  آ  رو   ازای . کظظد
 بـی   فاصـل   تـا  کظظـد  سع  ریظاسب ها   رهار  انجا  با سس  و کظظد درک را آ  خیان   ه 

. کظظـد  رضـایت  احسـا   صـیر   ایـ   در و کاهش را وابع  صییییت و انیمار  صیییت
 بخیاهظـد  کـ   ا   لحمـ   هـر  در کظـد   رـ   کی  زوجی  ب  صییییت چهاراان  ها   وضعیت
 و طراحـ   را ریظاسب ابدارا  صییییت وضعیت بر ربیظ  و بررس  را خید وابع  صییییت
 .کظظد ریز   برنار 

 اسـت  عرصـ   ایـ   در جدید  رویکرد زناشیی  صییییت در رظم  خیدرراببی  رویکرد
 بابـ   هیسـرا   بـی   روابـ   سـاز    غظـ   رظمـیر   بـ   اـرا    دررا   زوج و رشاورا  برا  تیاند  ر  ک 

 پـردازا    نمریـ   سـی   از هیسـرا   بـی   رواب  ساز   غظ  برا  رخیلا  رویکردها . باشد اسیااد 
 تلایقـ   و رفیـار   شـظاخی   رویکردهـا  (. 1398 جالل  و هیکـارا   ) است شد  تبیی  و ف رعر
 و کاویــدو ؛2014 بااـاروز    ؛1992  3البیـت  ؛1989  2دیــر و دیـر  ؛1994  1اـاتی   و اـاتی  )

 رـذهب    (1999  7شـارد  و ریلـر ) سیسـیی    (1999  6السـی   ؛1993  5اـیردو   ؛1992  4اارن 
  10هانــت و هظــدریک ) پییشــ   روا ( 2002  9دیظکیــایر و کارلســی ) آدلــر   (1999  8الــی )

 .است جیل  آ  از( 2006  11پاررو  و پاررو ) بیئ  سیسیی   (2007
 تعـارض   ح  ارتباط   رخیلف ها   رهار  زوجی  ب  آنک  ضی  رویکردها ای  در

 تقـد   اد اعییـ  عـاطا    پیینـد  ذهظـ    تصـیرا   سـاز    شااف هیدل   رثثر  شظید  و  اات

                                                                                                                                        
1. Gottman & Gottman 

2. Dyer & Dyer 

3. L'Abate & Cox 

4. Cavedo & Guerney 

5. Gordon & Frandsen 

6. Olson 

7. Miller & Sherrard 

8. Elin 

9. Carlson & Dinkmeyer 

10.  Hendrix & Hunt 

11.  Parrott & Parrott 
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 حاـ   بـا  تـا  شـید   رـ   سع  ها  آ  از برخ  در شید؛  ر  داد  آریزش رشیرک طیر  ب  ازدواج
 روابـ   رـثثر   ارتبـاط   الگیهـا   رشاهدۀ و رسییر جلسا  در ریفق زوجی  با ها  آ  ارتباط
 دهـد   رـ   نشـا   ریضـیع  ایـ  (. 2013  1 هانـا  و برار) شید پایدار و حا  ها  آ  در صیییان 
 صـرف  یعظـ   اسـت   بید  نیز رویکردها ای  از برخ  اهییا  ریرد رواب  در ارتقا از تررابب

 یـا  هـا   شـیی   بایـد  بلکـ   نیسـت   کـاف   ها  آ  تیانیظدساز  برا  ها  زوج ب  ها  رهار  آریزش
 هـا   زوج روابـ   آ  واسـط    بـ   تـا  کارارفـت   ب  آ  ایر   شک  برا  نیز دیگر  ها   تکظی 
 .بیاند تیانیظد
 از پایـدار  و رسـییر  هـا    رراببـت  دنبال  ب  رظم  خیدرراببی  رویکرد آنک  ب  تیج  با
 رویکـرد  رانظد است  هیسی ازدواج ساز   غظ  رویکردها  از برخ  با است صیییان  رواب 

 روحـان   فـرد  یـ   هـا  زوجـی      جلسـ   اتیا  از بعد ک ( 1999 الی  ) ازدواج با رویاروی 
 را هـا   زوج تـا  دهظـد   رـ   تشـکی   را ریفـق  زوجـی   از تییـ   داوطلب وجز س  یا دو با هیرا 
 بـرا   کـ   فرایظد  از اسیااد  با رظم  خیدرراببی  رویکرد رسد  ر  نمر  ب  ول  کظظد  رهبر 
 از را زوجـی   زیـرا  باشـد   خیدیاران  رویکرد ی  تیاند  ر  کظد  ر  تدوی  و طراح  زوجی 
 ایـ   از اسیااد  با ها  آ  دیگر  عبار  ب . سازد  ر  نیاز  ب  ج زو سیسی  از بیرو  ها   رراببت
 آ  بـر  ربیظـ   و داشـی  باشـظد   خـید  صـییییت  وضعیت از صحیح  ارزیاب  تیانظد  ر  فرایظد
 فرایظـد  دیگر  عبار  ب . کظظد عیلیات  و اجرا را رشاور از سی  شد   تعیی  پیش  از ها   برنار 

 بخیاهظـد  ا   لحمـ   هـر  کـ   دهد  ر  برار ها  زوج اخییار در را ب رظاس ابزار رظم  خیدرراببی 
 هـا    رهار  و باشظد ار  نمار  خید بیرون   ها   نمار  ب  نیاز بدو  را خید صیییان  رواب 
 ایـ   رسـد   رـ   نمـر   بـ   بظـابرای   . یابد بهبید ها  آ  صییییت وضعیت تا کظظد عیلیات  را الز 
 هـا   زوج در صـیییان   رواب  ساز   غظ  برا  رسیق  رویکرد ی  رظزل   ب  ه  تیاند  ر  فرایظد
 اسـیااد   سـاز    غظـ   رویکردهـا   سایر برا  تکییل  ابزار رظزل   ب  تیاند  ر  ه  و رود کار  ب 

 .شید
 هـا    رثلاـ   ذکرشـد   الگـی   در آنک  نمر از( 2014) باااروز  الگی  با هیچظی  

 صـییییت  هـا    رثلاـ   در زرـان   رضـایت  و تقابـ   و  پذیرنـدا  از رضایت و نیازها شد 
 شـد   رثلاـ   دو دربـارۀ  زوجـی   ادراک بـ   تیجـ   دهظدۀ  نشا  ک  ایرد  ر  برار ریردتیج 
 و بااــاروز  الگــی  یعظــ  الگــی  دو هــر در زیــرا اســت  هیســی اســت  رضــایت و نیازهــا

 ادراک رـظم   رراببی   خید رویکرد در ول  است  شد  تیج  ها  ادراک نقش ب  خیدرراببی 

                                                                                                                                        
1. Berger & Hannah 
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 شـید   رـ   تعیـی   وابع  و انیمار  صییییت فاصل  و رظا  و رثبت عیاطف ب  باتیج  زوجی 
 الگــی  در زیـرا  اسـت   جارعیـت  دارا  بااـاروز   الگـی   بــ   نسـبت  رسـد   رـ   نمـر   بـ   کـ  

 در زوجـی   ادراک و بـ   شید  ر  رقایس  زوجی  بی  رضایت و نیازها شد  صرفاا باااروز 
 هیسـرش  با او بی  و فرد در ادراک  ها   ساز  بی  رقایس  و رظا  و رثبت عیاطف خشب دو

 .است نشد  تیج 
 رـیرد  ازدواج سـاز    غظـ   هـا    برنارـ   بیشـیر  در آنچ  رسد  ر  نمر  ب  دیگر  سی  از
 در هـا   آ  کـ   اسـت  نیازهـای   و هیدیگر صییییت از زوجی  ادراک است شد  واب  غالت
 رـیرد  صییییت از ادراک دیگر  عبار  ب . کظظد  ر  احسا  بدا  صیییان  رابط  ی  پرتی
 هـا   آ  روابـ   ارتقـا   بـرا   را هـای    رهـار   صرفاا و است نبید  ساز   غظ  ها   برنار  تیج 

 زوجـی   ادراک بـر  ربیظ  صییییت کظد  ر  بیا  رویکرد ای  ک  حال  در دهظد   ر  آریزش
 روابـ   در دیگر زوج از ریااو  نیازهای  است ریک  زوج  هر. است هیدیگر نیازها  از

ــد احســا  خــید صــیییان   زوجــی  از یــ  هــر اســت ریکــ  زوجــ  نمــا  هــر در و کظ
 ایـ   اـرفی   درنمـر  بـدو   باشـظد   داشی  هیدیگر ب   نسبت صییییت از ریااوت  ها   ادراک
 ادراک زوجی  باید ابیدا رو  ای  از. کرد طراح  ها  زوج برا  رثثر برنار  تیا   نی  ریضیع
 هـا    برنار  و ها  رهار  آ  براسا  بییانظد تا کظظد پیدا هیدیگر صییییت نیازها  از رظمی 
 کـ   ایـرد   ر  نشئت آنجا از ارر ره  ای . کظظد تظمی  خید صیییان  رواب  ارتقا  برا  الز 
 آریزش ها   رهار  با انظدتی  نی  زوجی  ک  شید  ر  رشاهد  بسیار ساز   غظ  ها   برنار  در
 کظظـد  اسـیااد   هیدل  رهار  از باید چرا دانظد  نی  ها  آ  یعظ  کظظد  بربرار ارتباط شد   داد 
 رهـار   ایـ   شـاید  و کظظد تأری  را ها  آ  صییییت ب  نیاز تیاند  ر  چگین  هیدل  رهار  و

 دهـد   رـ   پیشظهاد رویکرد ای  رو  ای  از نباشد. صییییت ایجاد برا  اولییت در ها  آ  برا 
 بـا  روابـ   در صـیییان   نیازهـا   از زوجـی   ابیـدا  اسـت  الز  صـیییان   روابـ   ارتقا  برا 

 وضـعیت  بـر  ربیظـ   ها   برنار  و ها  رهار  سس  و کظظد پیدا رظم  و درست درک هیدیگر
 .کظظد اجرا را خید صییییت
 رخیلـف  هـا    رداخلـ   در تـا  دارد نیـاز  جدیـد  رویکـرد  یـ   رظزلـ    بـ   رویکـرد  ای 

 بازخیردهـا   و شـید  ارفیـ   کـار   بـ   ازدواج سـاز    غظـ   آرـیزش  ها   برنار  و درران   زوج
 زاد   ثظـاایی   چظـد  هـر . شـید  ارزیـاب   ریاـاو   آرـار   هـا    جارع  در آ  ریعدد و رخیلف

 هـا   زوج زناشـیی   رضـارظد   و صییییت بر رویکرد ای  ک  کرد تبیی  پژوهش  در( 1399)
 در اـرا    دررـا   زوج و رشـاورا   شـید   رـ   پیشظهاد ول  است  بید  اثربخش رعظادار طیر  ب 
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 روابـ   ارتقـا   بـرا   رویکـرد  ایـ   از خـید  دررـان   و ا   رشـاور   رـداخال   و هـا   آریزش
 بـا  رویکرد ای  رسد  ر  نمر  ب  حاضر حال در. شید رقایس  آ  نیای  و کظظد اسیااد  صیییان 

 بابـ   بهظجـار  زوجـی   بـرا   رـظم   خـیدرراببی   فرایظـد  ایظکـ   آ  و است اج ری رحدودیی 
. ارفت کار  ب  خلق  و روان  ها   آسیب دارا  زوجی  برا  را آ  تیا   نی  و است اسیااد 
ــدی  ــیر  ب ــژوهش رظم ــا   پ ــ  ه ــت الز  آت ــ  اس ــرد ای ــرا  را رویک ــا   زوج ب  دارا  ه

 .کظظد بررس  را آ  اثربخش  و رظطبق رخیلف ها   نابهظجار 
 

 منابع
 ا. ترجیـ   .الرسـیل   آل عـ   الیـیاع   و الحکـ   رـ   جاء را ف  العقیل  تحف(. 1382) ح. ع. حران   شعب  اب 

 .اریرکبیر رثسس : تهرا  جظی .
 رسان . نشر: تهرا  .رعظی  خیدرراببی (. 1395. )  اسدزند  

. اصـاها :  ییت و نقش آ  در زنـدا  زناشـیی   صیی (.1393اعییاد   ع.  رضای   ج.  و احید    . ا. ) 
 انیشارا  جهاد دانشگاه . 

 .رفیـار   علی  در ریداول آریخی : رویکردها  و کیا  تحقیق ها   روش بر ا   رقدر  (.1393. )ع بازراا  
 .تهرا : دیدار

 از ا   یینـ  ن در اـر    خـیدتظمی   رقیـا   کیتـا   فـر   سظج   روا  ها   ویژا  بررس (. 1390. ) .ع بشار  
 .70ـ  53  (2) 1  و رشاور  بالیظ  شظاس   روا  ها   پژوهش. ایران  جارع 
 از پـ   درد بیظـ    پـیش  در رعظی  هیش و زناشیی  صییییت نقش(. 1399)  .  . جعار    .  و تیکل  

 .69ـ  61  (1) 11  درد و بیهیش  پزشک  سزاری   جراح 
. کیاـ   پـژوهش  یـ   اسـالر    دیـداا   در زناشیی  صییییت ساز   غظ  الگی (. 1399. )  زاد    ثظاایی 
 .32ـ  1  (45) 12  درران      روا و رشاور  فرهظگ نشری 
 علـی   پژوهشـگا  : ب  .اسالر  رویکرد ی  کاربست: و نمری  زناشیی   صییییت(. 1399)  . زاد    ثظاایی 
 .اسالر  فرهظگ و

 کـارکرد   رشـاورۀ  اثربخشـ  (. 1398) ر.  . جزایـر     . ا.  و  احیـد   ع.  اعییاد    .  زاد    ثظاایی 
 والـدی    بـ    نسـبت  نیجـیا   نگـرش  و نیجـیا   و والـدی   بـی   رشـکال   بـر  اسالر  رویکرد با خانیاد 
 .104ـ  83  (15) 7  خانیاد  و زنا  اسالر  نار   پژوهش

 رویکـرد  بـر  ربیظ  آریزش تأثیر ایس رق(. 1398. ) . ع یاسی   آل ح.  و داود   ح.  حیدر    .  جالل  
. خیـی   شهرسـیا   زنـا   از اروه  زناشیی  تعارض بر ااتی  رواب  ساز   غظ  رویکرد و ردار هیجا 
 .62ـ  41  (1) 3  فرهظگ  شظاس   روا 

 .العرب  الیراث داراالحیاء: بیرو  .الشیع   وسای (. 1999)  . ح. عارل   حر
 .دانشگا  و حیز  پژوهشگا : ب  .اسالر  آورد رو  با درران   جزو(. 1395)  . ر. فر   ساالر 
 شظاسـ    هسـی   بـر  تأکیـد  بـا  زنـدا   رـرور  دررـا   تأثیر(. 1393. )  اسالر    .  و کاظی    .  کرر    شا 
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 عالرـ   دانشـگا  . ارشـد  کارشظاس  نار   پایا  .ازدواج پایدار  بر تصیی  و زناشیی  تعارضا  بر اسالر 
 .طباطبای 

 اسالر . نشر رثسس : ب  .الخصال(. 1414)  . ع. ب. صدوق 
 .اسالر  نشر رثسس : ب  غاار . ع. ا. تحقیق .الاقی  الیحضر  ر  کیاب(. ق 1413)  . ع. ب. صدوق 
 للظشر. الرض  الشریف دار: . ب االعیال عقاب و االعیال ثیابق(. 1406)  . ع. ب. صدوق 
 اسیاعیلیا . رثسس : ب  .القرآ   تاسیر ف  الییزا  (.1393 . ح. ) طباطبای  
 .الظشر االسالر   ب : رثسس .تحقیق: عالء آل جعار .رکار  االخالقق(. 1414ف. ح. )طبرس   
 و انرایـت  رابـر   دررـان   بخشـش  اثربخشـ   .(1398. )ر رهـر    خجسـی    .  و سـیدان     .  رحیـد     غـال  

 شکظ   پییا  از دید  آسیب زنا  زناشیی  کیایت و تعهد بر اسالر  ها   آریز  بر ربیظ  درران   بخشش

 .اهیاز چیرا  شهید دانشگا . ارشد کارشظاس  نار   پایا . اهیاز شهر زناشیی 
 .االسالمیة الکیب  دار: تهرا  آخیند .  . و غاار  ع. ا. تحقیق .الکاف  .(ق  1407)  .  . کلیظ  

تهـرا :   (.کیاـ   شظاسـ    روش در طـرح  و )رظطـق  شرو ضـد  کیاـ   تحقیـق  روش. (1392. )ا رحیـدپیر  
 شظاسا .  جارع 
 اسـالر   دررـان    زوج تأثیر بررس (. 1393)  . زاد    فاتح   . ا.  و احید    .  حسیظیا   ا.  رحییدزاد  

 .70ـ  59  (25) 7  دی  و شظاس   روا  زناشیی   صییییت بر
 الیـراث  داراالحیـاء : بیـرو   .االطهاار  االئماة  االخباار  ررلد الجامعة بحاراالنوار(. ق 1403)  . ب. رجلس  

 .العرب 
 رویکـرد  بر ربیظ  ازدواج از خارج رواب  از پیشگیر (. 1399. )  بیر    .  و اسد   ق.  کیان    .  نطاق 

ـ   243  (2) 4  فرهظگ  شظاس   روا . ایرا  اجییاع  فرهظگ  بافت بر تکی  با زناشیی  زندا  ساز   غظ 
265. 
 .البیت  آل رثسس : ب  .الیسائ   رسیظب  و الیسای   رسیدرک(. ق 1407)  . ح. طبرس   نیر 
 مکتباة : بیاوو   السااا   صاووة  تصـحیح  . بـ  االفعـال  و االبیال  سظ  ف  کظزالعیال[. تا  ب . ]ع.  . ح. د هظد  
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