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 چکیده
ادراک افراد نسبت به همسرشان با توجه به میزان شیفتگی و رهایی از شیفتگی تغییر کرده و متناسب با 

یق شود. تحقساز حاصل میارزشگرا و بیبین، دوسوگرا، واقعچگونگی این تغییرات چهار حالت خوش
 د زنان متأهل و با روشهای چهارگانه از دیهای تعامل با همسر در حالتمطالعه کیفی پویایی باهدفحاضر 

از  بیشترین نمره را در هر یک کهکسانیگیری هدفمند از بین نفر با روش نمونه 56پدیدارشناسی انجام شد. 
ساخته شیفتگی و رهایی از شیفتگی کسب کرده بودند، انتخاب و در های چهارگانه در پرسشنامه محققحالت

ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و آوری داده. برای جمعقالب چهار گروه در تحقیق حاضر مشارکت داشتند
مضمون فرعی در  17طورکلی شامل ها بهها از روش تحلیل تماتیک استفاده شد. یافتهبرای تحلیل یافته

ها و مقایسه محتوای مضامین چهار گروه ها و تفاوتهای چهارگانه بود که با توجه به شباهتگروه
قیق نشان نتایج تح بندی شدند.های شناختی، هیجانی و رفتاری، طبقهن اصلی پویاییمضمو 3موردمطالعه، در 

های هر حالت، با توجه به شناخت، هیجان و های چهارگانه و تشخیص آسیبداد شناسایی هر یک از حالت
د در تواند کمک بزرگی باشمیرفتار زوجین و ارائه راهکارهای پیشگیرانه و درمانی متناسب با هر آسیب 

 جهت پایداری روابط زوجین، افزایش رضایتمندی زناشویی و ارتقاء سالمت جامعه.

 .سازارزشبی ،گراواقع ،دوسوگرا ،بینخوش ،پویایی :هاکلیدواژه
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 مقدمه

، 3بین، چهار حالت ادراکی با عناوین خوش1و رهایی از شیفتگی 7از تعامل دو مفهوم شیفتگی

شود که روابط زوجین را تحت تأثیر قرار ایجاد می 5سازارزشو بی 6گرا، واقع1دوسوگرا

(. شیفتگی عبارت است از بزرگ 1177، 1لی، ریفمن، سونسون و هانساکر دهد )نیهیوز،می

های منفی طرف مقابل که نتیجه آن های مثبت و کوچک شمردن ویژگیکردن ویژگی

رزیابی طرف مقابل در حدی بسیار های منفی و اهای مثبت، کاهش ادراکافزایش ادراک

(. شیفتگی، این 1115، 8باالتر از آن چیزی است که در واقعیت وجود دارد )نیهیوز و بارتل

و  کند )کمپل، الکنبارباور را که طرف مقابل بهترین انتخاب ممکن است، تقویت می

ام دهکر ( و از بروز سردرگمی شناختی درباره اینکه آیا فردی که انتخاب1115، 7مویس

(. رهایی از شیفتگی، نقطه مقابل 1111، 71کند )کوپرهمسر مناسبی هست یا نه جلوگیری می

نسبت  های منفیهای مثبت و افزایش ادراکشیفتگی است که عبارت است از کاهش ادراک

( 1177(. طبق مدل دوبعدی نیهیوز و همکاران )1115طرف مقابل و رابطه )نیهیوز و بارتل، به

رحله از رابطه زوجین میزانی از شیفتگی و رهایی از شیفتگی وجود دارد که با توجه در هر م

بین، به باال یا پایین بودن میزان این دو مفهوم در کنار یکدیگر چهار حالت ادراکی خوش

 شود.ساز ایجاد میارزشگرا و بیدوسوگرا، واقع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7. illusion 

1. disillusion 

3. optimism 

1. confusion 

6. realism 

5. devastation 

1. Niehuis, S., Lee, K.-H., Reifman, A., Swenson, A., & Hunsaker, S 

8. Bartell, D 

7. Campbell, L., Lackenbauer, S. D., & Muise, A 

71. Cooper, J 
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 شیفتگی

 های تعاملی شیفتگی و رهایی از شیفتگی. مدل حالت1شکل 

 (1111)اقتباس از نیهیوز و همکاران، 

ینی را گیرند شیفتگی باال و رهایی از شیفتگی پایبین قرار میافرادی که در جایگاه خوش

در این حالت هرچند که ممکن است نسبت به برخی از رفتارهای خاص کنند. افراد تجربه می

ست، ها از همسرشان مثبت اهای نسبتاً منفی داشته باشند اما تصور کلی آنهمسرشان ادراک

 طورکلی رفتارهای همسر، بسیاری ازچون احتماالً حتی باوجود برخی از رفتارهای منفی به

کند )نف بینی میاش پیشرد آینده خوبی را برای رابطهکند و فانتظارات فرد را برآورده می

(. در جایگاه دوسوگرا، هم میزان شیفتگی و هم میزان رهایی از شیفتگی، 1111، 7و کارنی

که تواند ویژگی مراحل ابتدایی یک رابطه متعهدانه باشد؛ هنگامیزیاد است. این حالت می

سیار رمانتیک و اشتیاق فرد نسبت به وی ب باوجود دیدن رفتارهای منفی همسر هنوز احساسات

گیرند در کنار (. افرادی که در این جایگاه قرار می1177)نیهیوز و همکاران،  قوی است

؛ میکولینسر، شاور، 1177، 1گراکنند )الرسن و مکهمسر، غم و شادی را باهم تجربه می

 هم رهایی از شیفتگی کمی گرا، هم شیفتگی و(. در جایگاه واقع3،1171دور -آن و این -بار

اد های همسرشان دارند. این افرشود. افراد در این حالت تصورات درستی از ویژگیتجربه می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7. Neff, L. A., & Karney, B. R 

1. Larsen, J. T., & McGraw, A. P 

3. Mikulincer, M., Shaver, P. R., Bar-On, N., & Ein- Dor, T 

  باال  

 سردرگم  بینخوش 

 باال  پایین رهایی از شیفتگی 

 سازارزشبی  گراواقع 

  پایین  
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انتظارات زیادی از همسرشان ندارند و همان انتظارات اندکشان نیز از جانب همسر برآورده 

م و رهایی از ساز شیفتگی بسیار کارزش(. در حالت بی1177شود )نیهیوز و همکاران، می

های تواند انتظارات فرد را برآورده کند و درک فرد از ویژگیشیفتگی زیاد است. همسر نمی

های موجود در مدل حالت (.1177شود )نیهیوز و همکاران، تر میخاص همسر هرروز منفی

دوبعدی ادراکی روابط، موقتی هستند و با افزایش یا کاهش شیفتگی یا رهایی از شیفتگی 

دهد. گذر از مراحل مختلف رابطه، کاهش انگیزه حالت به حالت دیگر تغییر موقعیت میهر 

همسر  بینانه، تغییر در انتظارات و تغییر در رفتارهایبرای حفظ شیفتگی، انتظارات غیرواقع

(، همچنین 1116تواند باعث تبدیل شیفتگی به رهایی از شیفتگی شود )نف و کارنی، می

افتی نظیر ای و بمسئولیتی، عوامل زمینهگری و بیجهی به همسر، کنترلتوعواملی نظیر بی

های محیط کار و سایر فشارهای محیطی نیز بیکاری، گذر به مرحله والدینی، استرس

 (.1111توانند در این فرایند دخیل باشند )نف و کارنی، می

های چهارگانه تافزایش یا کاهش شیفتگی و رهایی از شیفتگی و به تبع آن تغییر حال

های مختلف رابطه زوجین را متأثر سازد. تحقیقات پیشین نشان داده است تواند به شکلمی

کند ها، از رابطه حفاظت میها و اختالفها، شکستکه شیفتگی، در برابر هجوم ناامیدی

کند )موری (، رفتارهای خودخواهانه، شک و تردیدها را سرکوب می7771، 7)موری و هلمز

؛ هوستون و 7771، 1دهد )گاتمن(، امکان بروز تعارضات را کاهش می7771هلمز، و 

( 1117، 1بخشد )بارلدز و دیجکسترا(. کیفیت روابط صمیمانه را بهبود می7771، 3چوروست

( تعهد به همسر )روسبلت، ون 7771، 6و باعث افزایش عشق، عالقه و امیدواری )هلمز و بون

( 1115، نیهیوز و هوستون، 1(، ثبات ازدواج )میلر1111، 5تالنگ، ویسچات، یوتیک و ور
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7. Murray, S. L., & Holmes, J. G 

1. Gottman, J. M 

3. Chorost, A. E 

1. Barelds, D. P. H., & Dijkstra, P 

6. Boon, S. D 

5. Rusbult, C. E., Van Lange, P. A. M., Wildschut, T., Yovetich, N. A., & Verette, J 

1. Miller, P. J. E 
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شود. در ( می1117؛ بارلدز و دیجکسترا، 1113و هوستون،  7و رضایتمندی )میلر، کاگلین

نقطه مقابل رهایی از شیفتگی دارای همبستگی منفی با رضایتمندی زناشویی است )نیهیوز و 

وع فرایند سرخوردگی زناشویی )کایزر و تواند محرکی باشد برای شر( و می1115بارتل، 

(. بررسی تحقیقات پیشین 1117بینی کند )هوستون و همکاران، ( و طالق را پیش1115، 1راو

 ترین عناصر شروع، ادامه و انحالل یکنشان داد شیفتگی و رهایی از شیفتگی یکی از مهم

آن داشته  واده یا فروپاشیتوانند نقش بسزایی در حفظ بنیان خانرابطه صمیمانه هستند و می

هم در خارج از کشور به بررسی عمیق این دو مفهوم وجود تحقیقات اندکی آنباشد. بااین

اند، هشده نیز به مطالعه شیفتگی و رهایی از شیفتگی پرداختاند و تمام تحقیقات انجامپرداخته

ی باید در ز شیفتگکه طبق مدل دوبعدی ادراک روابط صمیمانه، شیفتگی و رهایی ادرحالی

اهد توان شهای چهارگانه بررسی شوند. درنتیجه هنوز میکنار یکدیگر و در قالب حالت

گونگی های چهارگانه، چهایی درزمینه پاسخگویی به سؤاالتی نظیر چیستی حالتکاستی

ؤثر ها و عوامل مها بر روابط زوجین، چگونگی تغییر حالتایجاد، چگونگی اثرگذاری آن

های تعامل یرات، بود. در همین راستا، هدف تحقیق حاضر بررسی عمیق و کیفی پویاییبر تغی

های چهارگانه ادراکی در زنان متأهل و پاسخگویی به این سؤال پژوهشی با همسر در حالت

گرا و بین، دوسوگرا، واقعهای خوشهای تعامل با همسر در حالتبود که پویایی

 اند؟هر اصفهان کدمساز در زنان متأهل شارزشبی

 روش

های تعامل با همسر در پویاییبا توجه به هدف تحقیق حاضر برای بررسی عمیق 

ین و از بساز از روش تحقیق کیفی ارزشگرا و بیبین، دوسوگرا، واقعهای خوشحالت

های مختلف پژوهش کیفی، از روش پدیدارشناسی برای بررسی پدیده موردنظر و روش

استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه زنان متأهل ساکن شهر توصیف آن 

 5سال قرارگرفته بودند، حداکثر  31تا  11بود که در محدوده سنی  7375اصفهان در سال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7. Caughlin, J. P 

1. Kayser, K., & Rao, S. S 
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ها دیپلم بود. نخست برای ها گذشته بود و حداقل مدرک تحصیلی آنسال از ازدواج آن

مرکز فرهنگی،  1بردند، چهارگانه به سر می هاییک حالتشناسایی افرادی که در هر

صورت تصادفی انتخاب شد و تفریحی در شرق، غرب، شمال و جنوب شهر اصفهان به

زن که حاضر بودند در  136ساخته شیفتگی و رهایی از شیفتگی بر روی پرسشنامه محقق

تیابی برای دس ادامه فرایند پژوهش با محقق همکاری کنند، اجرا شد. پس از اجرای پرسشنامه

ری گیهای چهارگانه باشند از نمونهکه دارای تجربه عمیق در هر یک از حالتبه کسانی

و  کنندگان در دو خرده مقیاس شیفتگیهدفمند استفاده شد. برای این منظور نمرات شرکت

های چهارگانه که در بخش مقدمه رهایی از شیفتگی محاسبه و طبق تعریف نظری حالت

بیشتر( و کمترین نمره )از  711که بیشترین نمره را در مقیاس شیفتگی )از کسانیارائه شد؛ 

که سانیبین، ککمتر( را در مقیاس رهایی از شیفتگی کسب کرده بودند در گروه خوش 51

باالتر( را  711هم در مقیاس شیفتگی و هم در مقیاس رهایی از شیفتگی باالترین نمرات )از 

که در هر دو مقیاس شیفتگی و رهایی از ه دوسوگرا، کسانیکسب کرده بودند در گرو

ه کگرا و کسانیکمتر( را کسب کرده بودند در گروه واقع 51شیفتگی کمترین نمرات )از 

( و در مقیاس شیفتگی نمرات بسیار 711در مقیاس رهایی از شیفتگی نمرات باال )باالتر از 

یری گساز، جایگزین شدند. نمونهارزشبی( کسب کرده بودند در گروه 51پایین )کمتر از 

در هر گروه از بین افرادی انجام شد که سابقه استفاده از مواد مخدر، الکل و داروهای 

ها شناختی را تا قبل از ازدواج نداشتند و حاضر به همکاری با محقق بودند و تا اشباع دادهروان

ای به دست نیاید ادامه یافت. در عات تازهها، اطالآوری دادهیعنی تا زمانی که با ادامه جمع

یدی به های جدها به سبب اطمینان از اینکه با ادامه مصاحبه یافتههر گروه پس از اشباع داده

بین دست نخواهد آمد با یک نفر دیگر هم مصاحبه انجام شود. بدین ترتیب در گروه خوش

نفر مصاحبه  71ساز با ارزشگرا و بینفر و در گروه واقع 76نفر، در گروه دوسوگرا با  75با 

از  ساخته شیفتگی و رهاییانجام شد. ابزار پژوهش در بخش اول تحقیق، پرسشنامه محقق

و  های چهارگانه و بر طبق منابع نظرییابی فرد در حالتمنظور مکانشیفتگی بود که به

امه تدوین شد. این پرسشن نفر از اساتید مشاوره خانواده دانشگاه اصفهان 1پژوهشی و زیر نظر 

 31سؤال و دو خرده مقیاس شیفتگی و رهایی از شیفتگی بود که هرکدام شامل  51دارای 
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)کامالً موافقم(  6)کامالً مخالفم( تا  7ای از نمره 6سؤال بودند و طبق طیف لیکرت 

ای است. بر 31و کمترین نمره  761شد. بیشترین نمره در هر خرده مقیاس گذاری مینمره

بیشتر و نمره رهایی از  711بین قرار بگیرد باید نمره شیفتگی از اینکه فرد در حالت خوش

 711کمتر باشد. در حالت دوسوگرا باید نمره هر دو خرده مقیاس، بیشتر از  51شیفتگی از 

باشد و در حالت  51گرا باید نمره هر دو خرده مقیاس کمتر از باشد. در حالت واقع

باشد.  711و نمره رهایی از شیفتگی بیشتر از  51اید نمره شیفتگی کمتر از ساز بارزشبی

و خرده مقیاس رهایی از شیفتگی  71/1ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاس شیفتگی معادل 

محاسبه شد که در سطح  73/1محاسبه شد و ضریب بازآزمایی پرسشنامه معادل  71/1معادل 

17/1> P زمان مقیاس ی حاصل از بررسی روایی هممعنادار بود. ضریب همبستگ

و با خرده  -71/1(، با خرده مقیاس شیفتگی معادل 7775)کایزر،  7سرخوردگی زناشویی

 ( محاسبه شد.P <17/1)معنادار در سطح  88/1مقیاس رهایی از شیفتگی معادل 

سؤال  78در بخش دوم پژوهش از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد که دارای 

شد و در کنار سؤاالت اساسی هر کجا شوندگان پرسیده میمشخص بود که از همه مصاحبه

شد. ته میتر موضوع پرداخشد با مطرح کردن سؤاالت بیشتر به بررسی عمیقابهامی ایجاد می

اهمیت دقایق اولیه مصاحبه و لزوم تأمین امنیت روانی  فرایند مصاحبه با توجه به

با معرفی محقق، بیان اهداف تحقیق و رعایت ملزومات اخالقی نظیر شوندگان، مصاحبه

شوندگان در مورد محرمانه و محفوظ ماندن اطالعات و استفاده از اطمینان دادن به مصاحبه

شوندگان از داشتن حق ن مصاحبهشوندگان، آگاه ساختجای نام مصاحبهکدهای عددی به

ای نامه کتبی و شفاهی برای که الزم بدانند، دریافت رضایتخروج از تحقیق در هر مرحله

شوندگان آغاز شد. سؤاالت های مصاحبهشرکت در تحقیق و کسب اجازه ضبط صحبت

 دگان مانندشونهای دموگرافیک مصاحبهابتدایی مصاحبه شامل سؤاالت کلی نظیر ویژگی

اهنمای کرد. رسن، تحصیالت و شغل بود که زمینه را برای پرسش سؤاالت اصلی فراهم می

سرتان رابطه خود با هم"، "کنید؟همسر خود را چگونه ارزیابی می"مصاحبه با سؤاالتی نظیر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7. Marital Disillusionment Scale 
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بینید آینده زندگی زناشویی خود را چگونه می"و  "کنید؟را چگونه ارزیابی و توصیف می

های رابطه به بررسی ابعاد مختلف پویایی "گیری برسید؟شود به این نتیجهمیو چه چیز باعث 

محقق سعی  7برندهپرداخت. با توجه به امکان استفاده از سؤاالت پیشفرد با همسرش می

توانید در این مورد مثالی بزنید؟ منظورتان از ...چه بود؟ یا این کرد با سؤاالتی نظیر میمی

ها های قبلی و تعمیق یافتهسازی جوابتر، شفافالعات مناسبیعنی چه؟ به کسب اط

 شوندگان و عدم انحراف از موضوعبپردازد. نظر به لزوم پیشگیری از اتالف وقت مصاحبه

اصلی تحقیق تا حد امکان سعی شد سؤاالت روشن و روان باشد و از به حاشیه رفتن بحث 

د. ششوندگان تعیین میاه مصاحبهدلخوجلوگیری شود. زمان و مکان مصاحبه نیز به

ن شوندگاشده و میزان همکاری مصاحبهزمان هر مصاحبه با توجه به موضوعات مطرحمدت

 دقیقه متغیر بود. 71تا  11بین 

 1های کیفی از چهار شاخص اعتبار گوبا و لینکلنجهت اطمینان از روایی و پایایی داده

استفاده شد. بدین  5پذیریو انتقال 6پذیریاطمینان، 1، تاییدپذیری3یعنی اعتبارپذیری (7771)

ش ها، درگیری بلندمدت محقق با موضوع پژوهترتیب که جهت افزایش اعتبارپذیری یافته

ماه به طول  71ها آوری و تحلیل دادهجمع کهطوریبهشوندگان رعایت شد و مصاحبه

شده با آنچه مدنظر مهای انجاانجامید. همچنین جهت اطمینان از هماهنگی کدگذاری

ر شوندگان قرار گرفت و دشوندگان بود، متن کدگذاری شده در اختیار مصاحبهمصاحبه

تیار ها در اخپذیری، متن مصاحبهصورت لزوم اصالحات الزم انجام شد. جهت افزایش تایید

ایسه و ها مقهمکاران محقق و دو نفر آشنا به روش تحقیق کیفی قرار گرفت و کدگذاری

 پذیری، تمامی فرایند تحقیق نظیرمنظور افزایش اطمینانییرات مناسب اعمال شد. بهتغ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7. prompts 

1. Guba, E. G., & Lincoln, Y. S 

3. credibility 

1.conformability 

6. dependability 

5. transferability 
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برداری و همراه با ها، یادداشتگیریها و تصمیمبندیها، طبقهآوری دادهچگونگی جمع

ر افزایش منظوطور کامل ثبت و ضبط شدند. بهتمامی مدارک نظیر صوت و متن مصاحبه به

 شناسی )سن، تحصیالت، مدتهای جمعیتحداکثر تنوع ویژگیپذیری سعی شد انتقال

 زندگی مشترک، تعداد فرزندان( مراعات شود.

( 1115) 7ای براون و کالرکمرحله 5ها با روش تحلیل تماتیک و براساس مدل داده

. تعریف و 6. مرور مضامین 1. جستجوی مضامین 3. کدگذاری 1ها . آشنایی با داده7شامل 

، شدههای ضبط. نوشتن گزارش، تحلیل شد. در مرحله اول مصاحبه5مضامین و گذاری نام

های اولیه جهت استفاده در مراحل لغت به لغت مکتوب، تایپ و چندین بار مرور شد و ایده

برداری شد. در مرحله دوم با توجه به لزوم کدگذاری واضح و مربوط بعدی تحلیل یادداشت

تر و معناداری نظیر بند، عبارت و کلمه که های کوچکبه حوزه تحقیق، متن به قسمت

بندی و کدگذاری شد. در دهنده مطلب مهمی در ارتباط با سؤال پژوهش بود تقسیمنشان

وتحلیل شد و پس از ترکیب و تلفیق کدهای شده تجزیههای انجاممرحله سوم، کدگذاری

درونی و  م سعی شد همگونیمرتبط با یکدیگر مضامین فرعی شکل گرفتند. در مرحله چهار

ه هر دهندهای تشکیلصورت که همخوانی دادهفقدان همگونی بیرونی رعایت شود؛ بدین

مضمون ازلحاظ معنا و مفهوم و همچنین تمایز واضح مضامین مختلف کنترل شد و در انتها 

بندی و مضامین اصلی و شبکه های مشابه و منسجم دستهآمده در گروهدستمضامین به

ضامین تشکیل شد. در مرحله پنجم با توجه به معنا و مفهوم هر مضمون نامی مختصر و م

ه ای از شبکمناسب برای هر مضمون انتخاب و تعریف شد. در مرحله ششم با ارائه خالصه

های مناسب و تحلیل و تبیین مضامین و مقایسه نتایج تحقیق با پیشینه مضامین به همراه مثال

 یق، گزارش نهایی تحقیق تدوین شد.نظری و پژوهشی تحق

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7. Braun, V., & Clarke, V 
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 هایافته

گرا، بین، دوسوهای خوشهای تعامل با همسر در حالتتحقیق حاضر باهدف بررسی پویایی

نفر مصاحبه شد که مشخصات  56ساز انجام شد. در این تحقیق جمعاً با ارزشگرا و بیواقع

 ارائه شده است. 7ها، در جدول شماره دموگرافیک نمونه

 . مشخصات دموگرافیک نمونه1جدول 

تعداد در گروه  وضعیت مشخصات

 بینخوش

تعداد در گروه 

 دوسوگرا

تعداد در گروه 

 گراواقع

تعداد در گروه 

 سازارزشبی

 1 6 5 1 16تا  11 سن

 5 5 5 6 37تا  15

 1 5 3 1 31تا  31

مدت 

 ازدواج

 5 1 7 71 سال 3تا  7

 77 71 5 1 سال 5تا  1

 1 6 1 6 دیپلم تحصیالت

 7 1 - 3 دیپلمفوق

 5 1 8 6 کارشناسی

 1 3 3 1 کارشناسی ارشد

 1 - - 7 دکتری

وضعیت 

 شغلی

 7 8 1 5 شاغل

 8 7 8 71 بیکار

تعداد 

 فرزندان

- 71 8 3 1 

7 6 1 5 6 

1 7 - 1 5 

3 - - 1 1 

 

بندی کدهای اولیه براساس کد شناسایی شد که در ادامه، طبقه 131ها با بررسی مصاحبه 

مضمون  7بین، مضمون فرعی در حالت خوش 77ها منجر به شناسایی ها و تفاوتشباهت

مضمون فرعی در  77گرا و مضمون فرعی در حالت واقع 71فرعی در حالت دوسوگرا، 

 ونگی ارتباط مضامین فرعی با یکدیگر و جستجوی یکساز شد. بررسی چگارزشحالت بی
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 3های مختلف منجر به شناسایی های حالتالگوی مناسب جهت درک و مقایسه پویایی

و  های شناختی، هیجانیهای مختلف شد که عبارت بودند از پویاییمضمون اصلی در حالت

 ه است.ارائه شد 1رفتاری. مضامین اصلی و فرعی هر حالت در جدول شماره 
 های چهارگانههای تعامل با همسر در حالت. پویایی1جدول 

 مضامین فرعی مضامین اصلی های چهارگانهحالت

 های شناختیپویایی بینخوش

 سازی همسرآلایده

 بینی نسبت به آینده زندگی مشترکخوش 

 همانندسازی خودآگاه یا ناخودآگاه با همسر 

 های هیجانیپویایی 

 هیجانات مثبت شدید نسبت به همسرتجربه 

تجربه هیجانات منفی نسبت به از دست دادن واقعی یا خیالی  

 همسر

 تجربه هیجانات مثبت نسبت به ازدواج 

 های رفتاریپویایی 

 ایجاد پیله رؤیایی

 پذیری انتخابیسلطه 

 های مراقبتیتالش 

 های حمایتیتالش 

 های حفاظتیتالش

 دوسوگرا

 شناختیهای پویایی

 آشفتگی شناختی درباره همسر

 حیرانی بین عقل و احساس 

 تردید در مورد آینده زندگی مشترک 

 های هیجانیپویایی

 آشفتگی هیجانی نسبت به همسر

 کاهش احساس امنیت و آرامش

 اختالل در تغذیه عاطفی همسر 

 های رفتاریپویایی

 های کنترلیتالش

 دوسوگرایی اولویتی بین خود و همسر 

 تالش برای رهایی از سردرگمی 

 گراواقع

 های شناختیپویایی

 گرایانه همسر و زندگی مشترکدرک واقع

 تعدیل انتظارات و توقعات 

 ها در کنار نقش همسریرسمیت دادن به سایر نقش 

 های هیجانیپویایی
 همسرنسبت به  شدهتجربه هیجانات آرام و تعدیل

 دوری عاطفی و فقدان هیجانات عاشقانه 
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 های رفتاریپویایی

 های سازگارانهتالش

 تمرکز تعامالت بر محوریت زندگی مشترک 

ایجاد اختالف بر سر صرف نامتعادل توان و انرژی در خارج از  

 نظام زوجیخرده

 تیفردی و بافخلل در روابط جنسی به سبب عوامل فردی، بین 

 حل مدارانههای راهجستجوی کمک 

 سازارزشبی

 های شناختیپویایی

 سازی همسرارزشبی

 بدبینی نسبت به آینده زندگی مشترک 

 شکسته شدن هویت زوجی 

 های هیجانیپویایی

 نسبت به همسر تجربه روزافزون هیجانات منفی

 بیگانگی عاطفی 

 کمرنگ شدن تعهد عاطفی 

 های رفتاریپویایی

 وفور تعامالت رفتاری ناخوشایند

 بیگانگی جسمی و جنسی 

 دهندههای تسکینفعالیت 

 بخشهای رهاییفعالیت 

 کمرنگ شدن تعهد جنسی 

 بینهای تعامل با همسر در حالت خوشپویایی

های شناختی تعامل با همسر شامل مشخص شده است پویایی 1طور که در جدول شماره همان

 اند از:که عبارتمضمون فرعی است  3

ر سازی همسآلهای مختلف به ایدهشوندگان به شکلسازی همسر: مصاحبهآلایده .7

های های مثبت و نادیده گرفتن ویژگیپرداختند. بزرگ کردن ویژگیخود می

ها، تصور انطباق همسر با معیارهای خود یا تغییر منفی یا توجیه آوردن برای آن

پنداری همسر و حتی از جانب های همسر، ناجیویژگیمعیارها جهت هماهنگی با 

در  شوندگانخداوند دانستن همسر همه از مواردی بود که توسط اکثریت مصاحبه

 .شدبین مطرح میحالت خوش

شناسه. اون بهترین کسی کس مثل من شوهرم را نمیهیچ"گفت:  1شونده شماره مصاحبه

 "هایی که یه شوهر خوب باید داشته باشه را داره.تونستم پیدا کنم، تمام ویژگیبود که می
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بینی نسبت به آینده زندگی مشترک: باور به خوشبخت شدن در کنار همسر، . خوش1 

اهمیت جلوه دادن مسائل و مشکالت فعلی و آینده، بیش برآورد توانایی رفع مشکالت کم

ا گذر زمان، از فی همسر باحتمالی به پشتوانه عشق بین زوجین و باور به تغییر خصوصیات من

شونده بینی فرد نسبت به همسر و ازدواج بود. مصاحبهدهنده خوشمواردی بودند که نشان

نیم از توشیم، هر مشکلی هم که پیش بیاد میما کنار هم خوشبخت می"گفت:  71شماره 

 "پسش بربیایم چون همو دوست داریم و همین بسه.

گاه با همسر: تطبیق خود با معیارهای موردنظر همسر، . همانندسازی خودآگاه یا ناخودآ3

ها، انتظارات و توقعات، فراموش کردن معیارهای پیشین و حتی زیرپاگذاشتن تغییر خواسته

ازی آل سها برای جلب نظر همسر یا تأکید بر شباهت خود با همسر ایدهبسیاری از ارزش

گفت:  8شونده شماره شدند. مصاحبهبندی شده، از مواردی بودند که در این مضمون طبقه

یقی بینم خیلی موسشوهرم خیلی به موسیقی عالقه داره، من قبالً حواسم نبود ولی االن می"

 "خوام برم مثل شوهرم یه سازو یاد بگیرم.دوست دارم حتی می

مضمون فرعی بود که  1بین شامل های عاطفی تعامل با همسر در حالت خوشپویایی

 ز:عبارت بودند ا

. تجربه هیجانات مثبت شدید نسبت به همسر: تجربه عشق، محبت شدید، شور و شعف، 7

سازی آلاحساس غرور و کشش جنسی زیاد ازجمله هیجانات مثبتی بودند که در سایه ایده

خیلی "گفت:  1شونده شماره شد. مصاحبهشوندگان تجربه میهمسر، توسط مصاحبه

بالم که منو انتخاب کرد، آخه تو فامیل، همه دم میشوهرمو دوست دارم خیلی هم به خو

 "آرزوشون بود که زن شوهرم بشن.

. تجربه هیجانات منفی نسبت به از دست دادن واقعی یا خیالی همسر: اضطراب، ترس و 1

نگرانی در قبال از دست دادن همسر به دالیلی نظیر از جلوه افتادن فرد در نظر همسر، نزدیک 

های اقوام و نزدیکان و مشغولیت زیاد همسر به کار، همسر، کارشکنی شدن زنان دیگر به

دوستان و تفریحات خارج از خانه، از جمله هیجانات منفی بود که بسیاری از 

شبایی که شوهرم "گفت:  7شونده شماره کردند. مصاحبهها اشاره میشوندگان به آنمصاحبه



 66   و ... دوسوگرا، بینخوش هایحالت در همسر با تعامل هایپویایی

 

کس  ه دیگه براش اهمیتی ندارم یا نکنه پایکنم نکنگیرم، فکر میدیرتر میاد، اضطراب می

 "ای وسط باشه.دیگه

. تجربه هیجانات مثبت نسبت به ازدواج: احساس امنیت، رضایت، آرامش و امیدواری به 3

ر زندگی شوندگان دثبات و تداوم زندگی مشترک ازجمله هیجانات مثبتی بود که مصاحبه

خیلی از ازدواجم راضیم، "گفت:  6شماره شونده کردند. مصاحبهکنار همسرشان تجربه می

 "م بشه.کنیم بهتر هکنم زندگیم سر و سامون گرفته، اوضاع خوبه، داریم سعی میفکر می

مضمون فرعی بود که  6بین شامل های رفتاری تعامل با همسر در حالت خوشپویایی

 عبارت بودند از:

یر گذران بعد رفتاری با رفتارهایی نظ . ایجاد پیله رؤیایی: تمایل به پیوستگی با همسر، در7

ترک، های مشدوراز افراد دیگر، خودافشایی زیاد، همراهی در فعالیتوقت با یکدیگر و به

لق شد که باعث خاهمیت شمردن دنیای اطراف مشخص میتجربیات جنسی خوشایند و کم

د همش کنار خوادلم می"گفت:  7شونده شماره شد. مصاحبهپیله رؤیایی بین زوجین می

 "شوهرم باشم. دلم میخواد فقط من باشم و شوهرم هیچکی هم کاریمون نداشته باشه.

پذیری انتخابی: در این حالت فرد نه توان مقابله در برابر کسی را دارد که شیفته . سلطه1

اوست و نه تمایلی به این کار دارد. تفویض قدرت به همسر، تسلیم بودن در برابر 

شوندگان ی وی و رفتار مطابق میل او از جمله مواردی بود که توسط مصاحبههاگیریتصمیم

خواد شوهرم را از دست بدم اصالً دلم نمی"گفت:  1شونده شماره شد. مصاحبهمطرح می

 "کنم، ناراضی هم نیستم.پس همونطور که اون دوست داره رفتار می

های وجه، مراقبت و تالش برای رفع نیازهای مراقبتی: ابراز کالمی و رفتاری عالقه، ت. تالش3

روانی، جسمی و جنسی به بهترین نحو، ازجمله رفتارهایی بودند که در جهت مراقبت از 

خیلی حواسم هست "گفت:  7شونده شماره شد. مصاحبههمسر و زندگی مشترک انجام می

وری چیز طمهوپاش نباشه، خوراکش آماده باشه، کالً هوقتی میاد، خونه آروم باشه، ریخت

 "باشه که تو خونه راحت باشه.

های حمایتی: تائید، تحسین، تشویق، دیگرستیزی در جهت حمایت از همسر و اجبار . تالش1

هایی بودند که در جهت حمایت از همسر دیگران به رفتار مطابق میل همسر، ازجمله تالش
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گفت:  3شونده شماره مصاحبهشد. آل وی، انجام میاعتبار شدن تصویر ایدهو مقابله با بی

قط پیله ای شوهرمو ببینه فتونه خوبیچند بار تا حاال سر شوهرم با بابام دعوام شده، اون نمی"

 "کرده به چنتا عیب جزئی.

های حفاظتی شامل مقابله با عواملی نظیر اعتیاد، خیانت، دوستان های حفاظتی: تالش. تالش6

ها و تفریحاتی رزش، دنیای مجازی و سایر سرگرمیها، شغل، تحصیل، وناباب، خانواده

دونم می"گفت:  1شونده شماره شد. مصاحبهبودند که باعث دوری زوجین از یکدیگر می

م تا دخواد رابطه ما را به هم بزنه منم هر کاری از دستم بر میاد انجام میخاله شوهرم می

 "ودعوا و قهر.تا جنگ رابطمون با خالش کم بشه حاال از خواهش و تمنا بگیر

 های تعامل با همسر در حالت دوسوگراپویایی

مضمون فرعی بود که عبارت  3های شناختی تعامل با همسر در حالت دوسوگرا شامل پویایی

 بودند از:

. آشفتگی شناختی درباره همسر: آشکار شدن برخی نکات منفی همسر و ناتوانی در توجیه 7

ها مالحظه نکات مثبت همسر و ناتوانی در نادیده گرفتن آن ها و همچنینو یا پذیرش آن

ارزش آل و یک نیمه بیباعث دو نیمه شدن همسر در ذهن فرد و تبدیل آن به یک نیمه ایده

شود. در ادامه عدم تعدیل و پیوستگی این تصورات دو قطبی در ذهن فرد، موجب می

اصالً فکر "گفت:  71شونده شماره شود. مصاحبهآشفتگی شناختی فرد در مورد همسرش می

ش های زیادی داره ولی سیگاری بودنکردم شوهرم سیگاری باشه، شوهرم با اینکه خوبینمی

 "ریزه.منو به هم می

ها و نقاط ضعف همسر، برآورده شدن برخی . جدال بین عقل و احساس: مالحظه تفاوت1

وی  ش عاطفی و جنسی نسبت بهطرف و کشاز انتظارات و برآورده نشدن برخی دیگر ازیک

شود. در آشفتگی شناختی فرد از سوی دیگر، باعث جدال بین عقل و احساس در فرد می

های های منفی همسر نیست اما در این مرحله عقل متوجه ویژگیحاضر به پذیرش ویژگی

شونده شود با شناخت هماهنگ نیست. مصاحبهمنفی همسر هست اما احساسی که تجربه می
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دونم بهم خیانت کرده ولی بازم دوستش دارم و این بیشتر اذیتم بااینکه می"گفت:  8ره شما

 "ده.گه ولش کنم و برم ولی دلم رضا نمیکنه عقلم میمی

. تردید در مورد آینده زندگی مشترک: ناتوانی در شناخت دقیق همسر و درک منسجم او 3

ک گیری فرد در مورد آینده زندگی مشترعنوان همسر مناسب یا نامناسب، توانایی تصمیمبه

کند و این ماجرا تا زمانی که تصاویر دوگانه همسر در ذهن فرد یکپارچه را دچار اختالل می

دونم باید چکار کنم شوهرم نمی"گفت:  7شونده شماره نشود، ادامه خواهد داشت. مصاحبه

گم می طرفداره ازیکشه اصالً روی رفتارش کنترل نخیلی خوبه ولی وقتی عصبانی می

گم آگه درست نشه کل جوونی و شاید آگه بهش کمک بکنم درست بشه ولی بعد می

 "فرصتام را از دست دادم.

مضمون فرعی بود که  3های هیجانی تعامل با همسر در حالت دوسوگرا شامل پویایی

 عبارت بودند از:

اعث تجربه به همسر ب. آشفتگی هیجانی نسبت به همسر: آشفتگی شناختی فرد نسبت 7

زمان هیجانات مثبت و منفی، نظیر عشق، عالقه، امید، خشم، عصبانیت و تنفر ادواری یا هم

. بردشود که ثبات هیجانی فرد نسبت به همسرش را از بین مینسبت به همسر می

و تونم دوریشکالفم، هم خیلی از دستش عصبانیم هم نمی"گفت:  8شونده شماره مصاحبه

 "م.کنتحمل

ثباتی ازدواج، ترس از مطلع شدن دیگران از . کاهش احساس امنیت و آرامش: ترس از بی1

های منفی همسر و عدم اطمینان و اعتماد به همسر، باعث از بین رفتن حس امنیت و ویژگی

 شونده شمارهشود. مصاحبهافزایش حس ناکامی، شکست و عدم آرامش روانی، در فرد می

ه یا گهمه اعتماد منو از بین برد همش دلواپسم االن داره راست می دروغگوییش"گفت  73

 "گه.بازم داره بهم دروغ می

ات منفی وبیگاه به نکها نشان داد درگیری ذهنی گاه. اختالل در تغذیه عاطفی همسر: یافته3

 یرد.گهمسر، توان حمایت، تائید، تحسین و ابراز عشق و عالقه تمام و کمال را از فرد می

خیلی دوستش دارم ولی وقتی یادم میاد که چطور بهم دروغ "گفت:  7شونده شماره مصاحبه

 "تونم اونطور که باید عالقمو بش نشون بدم.گفت نمی
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مضمون فرعی بود که  3های رفتاری تعامل با همسر در حالت دوسوگرا شامل پویایی

 عبارت بودند از:

مسر و امید به تغییر وی باعث بروز رفتارهای های کنترلی: ناتوانی در پذیرش ه. تالش7

اند از کوشش برای جذب هر چه بیشتر همسر، قهر و اجتناب شود که عبارتگرایانه میکنترل

گیری جنسی یا تعقیب مضطربانه، ابراز کالمی و رفتاری ناراحتی خود نسبت به همسر و کناره

گذاره کف دم که همه چیزو میوقتی فهمی"گفت:  71شونده شماره وبیگاه. مصاحبهگاه

دست مادرش، خیلی باش دعوا کردم، اگر دوباره هم این کارش را تکرار کنه خونه را ول 

 "کنم و میرم خونه بابام تا درست بشه.می

. دوسوگرایی اولویتی بین خود و همسر: عدم یکپارچگی شناختی و عاطفی نسبت به همسر 1

ها و نیازهای خود و همسر نیز دچار آشفتگی شود؛ ستهبندی خواشود فرد در اولویتباعث می

نند و با کبا پررنگ شدن احساسات عاشقانه، همسر و نیازهای او اولویت پیدا می کهطوریبه

کند. ها و عواطف منفی، خود فرد و نیازهایش اولویت پیدا میپررنگ شدن رنجش

گم برای چی از خودم کم کنه منم میوقتی اذیتم می"گفت:  71شونده شماره مصاحبه

 "هامو بزنم.شه حاضرم بخاطرش قید خواستهبگذارم ولی گاهی که خوب می

 . تالش برای رهایی از سردرگمی:3

های تخصصی و غیرتخصصی نظیر مراجعه به روانشناس، مشاوره و استفاده از کمک

هتر جهت شناخت بهای روانشناسی، مشورت با خانواده، دوستان و نزدیکان در مطالعه کتاب

شدند. بندی میمقوله دستههمسر و مبارزه با تردیدها از مواردی بودند که در این زیر

کنه، کنم که چه کارایی میوقتی برای خونوادم تعریف می"گفت:  3شونده شماره مصاحبه

 "ید؟کنطور فکر میشه، این رفتارا زیاد مهم نیست. شمام همینکم درست میگن کممی

 گراهای تعامل با همسر در حالت واقعییپویا

مضمون فرعی بود که عبارت  3گرا شامل های شناختی تعامل با همسر در حالت واقعپویایی

 بودند از:
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ها، ها و تفاوتبینانه به شباهتگرایانه همسر و زندگی مشترک: توجه واقع. درک واقع7

گونه که هست باعث درک همانسازی و پذیرش همسر ارزشسازی و بیآلتعدیل ایده

شوهر منم مثل "گفت:  7شونده شماره شود. مصاحبهبینانه همسر و زندگی مشترک میواقع

های بد، آدم صد درصد خوب که پیدا های خوب داره هم ویژگیبقیه مردم هم ویژگی

 "شه.نمی

وی  ات و شرایطها، امکانبینانه همسر، توانایی. تعدیل انتظارات و توقعات: شناخت واقع1

ونده ششود. مصاحبهسازی فرد با همسرش میباعث تعدیل انتظارات و توقعات و هماهنگ

بینم نداره چه کاریه مجبورش بکنم ماشین آنچنانی بگیره. خودمون وقتی می"گفت:  1شماره 

 "را به دردسر بندازیم که چی؟

ت فردی در کنار هویت ها در کنار نقش همسری: حفظ هوی. رسمیت دادن به سایر نقش3

های شود سایر جنبهزوجی، عدم چسبندگی به همسر و عدم تمرکز صرف بر همسر باعث می

های دیگری نظیر مادر بودن، فرزند بودن، شاغل، دوست و همکار بودن نیز زندگی و نقش

من "گفت:  75شونده شماره در کنار نقش همسری، قدرت خودنمایی پیدا کنند. مصاحبه

تونم همه وقتم را به شوهرم ر اینکه همسرم، یه مادرم هستم، شاغلم هستم، پس نمیعالوه ب

 "اختصاص بدم.

مضمون فرعی بود که  3گرا شامل های عاطفی تعامل با همسر در حالت واقعپویایی

 عبارت بودند از:

ن اغلب ندگاشوها نشان داد مصاحبهشده نسبت به همسر: یافته. تجربه هیجانات آرام و تعدیل7

جربه شده تصورتی مالیم و تعدیلهیجاناتی مثل خشم، عصبانیت، غم، شادی و عشق را به

اق مدت اتفصورت مقطعی، گذرا و کوتاهکنند و تجربه شدید هیجانات ذکرشده بهمی

ای از شوهرم عصبانی خوب ممکنه منم سر یه قضیه"گفت:  7شونده شماره افتد. مصاحبهمی

 "شه.نیم ولی یکی دو روز بعد همه چی دوباره آروم میبشم و باهم دعوا ک

شوندگان یکنواختی زندگی نفر از مصاحبه 7. دوری عاطفی و فقدان هیجانات عاشقانه: 1

ی و های جسمی و روانها، شغل و تحصیل، خستگیمشترک، مشغولیت به فرزندان، خانواده

ر، دوری عاطفی زوجین از یکدیگهای بافتی نظیر شرایط اقتصادی و اجتماعی را عامل آفت
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 71ماره شونده شدانستند. مصاحبهوبیگاه و نداشتن روابط عاشقانه میاحساس تنهایی گاه

ودیم که ها و مسائلشون بوقت اونطور که باید عاشقی نکردیم اونقدر درگیر بچههیچ"گفت: 

 "خودمون را اصالً یادمون رفت.

مضمون فرعی بود که  1گرا شامل حالت واقعهای رفتاری تعامل با همسر در پویایی

 عبارت بودند از:

ای مناسب، ایجاد های سازگارانه: شناسایی الگوهای تعاملی و راهبردهای مقابله. تالش7

تقارن و هماهنگی، بخشش و انعطاف در رفتار و گفتار ازجمله راهکارهایی بودند که در 

. گرفتضات زناشویی انجام میجهت حفظ زندگی مشترک و کاهش اختالفات و تعار

دیگه یاد گرفتم وقتی شوهرم عصبانیه نباید جوابشو بدم، "گفت:  1شونده شماره مصاحبه

 "زنم.گذارم آروم بشه بعد باش حرف میمی

ش شوندگان بخ. تمرکز تعامالت بر محوریت زندگی مشترک: طبق گزارش مصاحبه1

از خرده نظام زوجی، نظیر اداره زندگی  زیادی از تعامالت همسران پیرامون مسائل خارج

 7اره شونده شمگرفت. مصاحبهها صورت میمشترک، تربیت فرزندان و رابطه با خانواده

ون باهم هامها یا خونوادههای بچهبیشتر وقتا من و شوهرم درباره مشکالت و خواسته"گفت: 

 "ای نداریم که بزنیم.زنیم، اصالً انگار حرف دیگهحرف می

نظام زوجی: نتایج ایجاد اختالف بر سر صرف نامتعادل توان و انرژی در خارج از خرده .3

نظام زوجی و درگیری زیاد در مسائل خانواده نشان داد اولویت دادن به مسائل خارج از خرده

ها گسترده، فرزندان، شغل و تحصیل، باعث ایجاد اختالف بین زوجین و سرد شدن روابط آن

شوهرم خیلی روی کار کردن من حساس شده "گفت:  77شونده شماره هشود. مصاحبمی

 "شایدم حق داشته باشه بعد از کار اونقدر خستم که نمیتونم درست به خونوادم برسم.

میلی فردی و بافتی: عواملی نظیر بی. خلل در روابط جنسی به سبب عوامل فردی، بین1

نظام ط و از بین رفتن مرزهای خردهزوجین، خستگی جسمی، مشغولیت ذهنی، سردی رواب

اعث شوندگان بها ازجمله مواردی بودند که در نظر مصاحبهزوجین توسط فرزندان یا خانواده

روابط زناشویی "گفت:  76شونده شماره شد. مصاحبهاختالل در روابط جنسی زوجین می
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خواد هر جور میمن و شوهرم شده یه چیز عادی که طبق وظیفه باید انجام بشه، همش دلم 

 "شده از زیرش دربرم.

ی گرایانه نسبت به زندگشوندگان دید واقعحل مدارانه: مصاحبههای راه. جستجوی کمک6

ر شد با مشاهده مشکالت ددانستند که موجب میمشترک و تمایل به حفظ آن را عاملی می

ای هلعه کتابهای آموزشی بهبود روابط، مطاجهت رفع آن اقدام کنند. حضور در کالس

حل خواهی از افراد متخصص و غیرمتخصص ازجمله این اقدامات بود. آموزشی، راه

تونم طالق بگیرم پس مجبورم یه من که با دوتا بچه نمی"گفت:  71شونده شماره مصاحبه

 "راهی پیدا کنم که مشکالتمونو حل بکنه.

 سازارزشهای تعامل با همسر در حالت بیپویایی

مضمون فرعی بود که  3ساز شامل ارزششناختی تعامل با همسر در حالت بی هایپویایی

 عبارت بودند از:

سازی همسر: گذر زمان، درگیری زوجین در زندگی روزمره، آشکار شدن ارزش. بی7

ها در های بین فردی و مالحظه تأثیر واقعی آنهای منفی همسر، برجسته شدن تفاوتویژگی

نشدن قول و قرارها و اسناد همه مشکالت زندگی مشترک به همسر زندگی مشترک، عملی 

هیچ نکته مثبتی نداره "گفت:  7شونده شماره شود. مصاحبهارزش سازی همسر میباعث بی

که دلمو بهش خوش کنم، نه اخالق، نه درآمد، نه تیپ و قیافه، ازدواج با این آدم حماقت 

 "محض بود.

قع مشترک: از بین رفتن اعتماد و اطمینان به همسر، مؤثر وا . بدبینی نسبت به آینده زندگی1

ها در جهت تغییر همسر، درماندگی در حل مشکالت و ناتوانی در پذیرش نشدن تالش

شونده هشود. مصاحبشرایط موجود، باعث بدبینی فرد نسبت به آینده زندگی مشترک می

خوش، دعوا، قهر هیچکدوم  هر کاری شما بگید من انجام دادم، زبون"گفت:  71شماره 

 "بشو نیست.فایده نداشت، دیگه خسته شدم، این زندگی درست 

باعث  ها و نکات منفیسازی همسر، تمرکز بر تفاوتارزش. شکسته شدن هویت زوجی: بی3

گر دیگر خود را در پیوند با یکدی کهطوریشود بهفاصله گرفتن زوجین از یکدیگر می
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داد تبدیل به واحدهای خود را نشان می "ما"ها که در مفهوم ه آنبینند و واحد دونفرنمی

مشکالت شوهرم به من مربوط "گفت:  1شونده شماره شود. مصاحبهمی "او"و  "من"مجزای 

 "ها و نیازهای منو برطرف کنه.دونه و مشکالتش، ولی باید خواستهنیست، خودش می

مضمون فرعی بود که  3ساز شامل ارزشهای هیجانی تعامل با همسر در حالت بیپویایی

 عبارت بودند از:

نسبت به همسر: احساس تنفر، خشم و عصبانیت، رنجش  . تجربه روزافزون هیجانات منفی7

 شد و حتی درشوندگان تجربه میو ناامیدی ازجمله هیجاناتی بود که توسط مصاحبه

رفتن صدا مشخص بود. رفتارهایی نظیر مشت کردن انگشتان، قرمز شدن چهره و باال 

رفت گم کاش یبار که میاونقدر ازش بدم میاد که گاهی می"گفت:  6شونده شماره مصاحبه

 "گشت.بیرون، دیگه برنمی

. بیگانگی عاطفی: از بین رفتن تبادل عاطفی مثبت بین زوجین و عدم تمایل یا ناتوانی در 1

ی عاطفی زوجین از درک عواطف همسر به سبب انباشتگی عواطف منفی باعث دور

با  ارزش تلقی شده وکه عواطف مثبت همسر نیز، منفی و بیطوریشود. بهیکدیگر می

وقتی منو نمیفهمه، به چه "گفت:  1شونده شماره شود. مصاحبهعواطف منفی پاسخ داده می

 "ه.خورخوره مدام بگه دوستم داره، دیگه از دوستت دارم گفتناش حالم به هم میدردم می

کمرنگ شدن تعهد عاطفی: دوری عاطفی از همسر، ناتوانی در بیان احساسات به همسر  .3

توجهی از طرف همسر، جستجوی همدلی و همراهی و نزدیک شدن خودآگاه یا یا بی

ند ککند، با او همدردی میناخودآگاه به فردی از جنس مخالف که عواطف فرد را درک می

کند باعث کمرنگ شدن تعهد عاطفی فرد نسبت و حتی در رفع مشکالت به وی کمک می

اوایل فقط درباره مشکالتمون باهم "گفت:  73شونده شماره شود. مصاحبهبه همسرش می

 "کردیم هیچ احساس خاصی نبود ولی االن خیلی بهش وابستم.درد دل می

 مضمون فرعی بود که 3ساز شامل ارزشهای رفتاری تعامل با همسر در حالت بیپویایی

 عبارت بودند از:

هایی بود که یا . وفور تعامالت رفتاری ناخوشایند: این زیرمضمون شامل بدرفتاری7

های جسمی نظیر ضرب و شتم، شکستن اسباب صورت تعارضات آشکار و پرخاشگریبه
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ی، تهدید جویهای گفتاری نظیر توهین، تحقیر، فحاشی، عیبمنزل، خودزنی و پرخاشگری

ده گرفتن محلی، نادیصورت کمشد و یا بهمسر و گرفتن فرزندان، ظاهر میبه کشتن خود یا ه

گفت:  5شونده شماره توجه در مقابل جنس مخالف. مصاحبههای همسر، قهر و جلبخواسته

ریزه به هم و دعوامون چیز میتونیم دوتا کلمه حرف حسابی باهم بزنیم، سریع همهنمی"

 "شه.می

های مشترک، کم شدن اوقاتی که کنار همسر کاهش فعالیت . بیگانگی جسمی و جنسی:1

های جنسی خوشایند، همه شود، جدا کردن محل خواب، کاهش یا قطع فعالیتسپری می

ونده شجزء مواردی بودند که باعث بیگانگی جسمی و جنسی همسران شده بود. مصاحبه

تی هم تو خونه باشم، وقکنم که کمتر باش شه یه کاری میتا جایی که می"گفت:  1شماره 

 "که مجبورم تو خونه بمونم میرم تو یه اتاق دیگه که چشمم به قیافش نیافته.

ابله هایی بود که در فراموشی یا مقدهنده: این زیرمقوله شامل فعالیتهای تسکین. فعالیت3 

و عبارت  کردها کمک میشوندگان به آنبا تجربیات ناخوشایند زندگی مشترک مصاحبه

ها و ودند از تالش برای یافتن شغل یا ارتقاء شغلی، ادامه تحصیل، مشغولیت به سرگرمیب

تفریحات سالم و ناسالم نظیر مطالعه، ورزش، هنر، مواد مخدر، الکل و روابط اجتماعی 

کنم که کمتر به سرم را با کار گرم می"گفت:  6شونده شماره حقیقی یا مجازی. مصاحبه

 "کنم.شوهرم و زندگیم فکر 

هایی بود که برای خاتمه دادن به مقوله شامل تالشبخش: این زیرهای رهایی. فعالیت1

گرفت و شامل تقاضای طالق، ترک زندگی زناشویی و زندگی مشترک، صورت می

شونده همچنین فکر خاتمه دادن به زندگی خود و در مواردی اقدام به خودکشی بود. مصاحبه

ام طالق بگیرم و از دستش خالص بشم هیچی دیگه برام مهم خوفقط می"گفت:  1شماره 

 "نیست.

. کمرنگ شدن تعهد جنسی: بیگانگی عاطفی و جنسی زوجین نسبت به یکدیگر، باعث 6

ا صورت عاطفی فرد رپررنگ شدن افراد دیگری از جنس مخالف شده بود که در ابتدا به

تعهد جنسی فرد شده بوددند. تحت تأثیر قرار داده و در ادامه باعث کمرنگ شدن 
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چیز ناخواسته پیش رفت، شوهرم اصالً به من اهمیت همه"گفت:  1شونده شماره مصاحبه

 "کرد.داد، در عوض کامران خیلی به من محبت مینمی

 گیریبحث و نتیجه

های چهار حالت ناشی از تعامل شیفتگی و رهایی از تحقیق حاضر باهدف بررسی پویایی

تی، هیجانی و های شناخشد. نتایج منجر به شناسایی سه مضمون اصلی پویایی شیفتگی انجام

 1های چهارگانه شد. باوجوداینکه عنوان مضامین اصلی در هر رفتاری در هر یک از حالت

 دهنده تفاوت محتوایی مضامین اصلی درگروه یکسان است اما مقایسه مضامین فرعی نشان

وان تکه با بررسی شناخت، رفتار و هیجانات افراد میطوریهای چهارگانه بود. بهگروه

های چهارگانه قرار گرفته است. بدین منظور در مشخص کرد که فرد در کدام یک از حالت

های شناختی چگونگی برداشت فرد نسبت به همسر، زندگی زناشویی و میزان پویایی

 های هیجانی نوعپویاییگیرد، در سازی با همسر موردتوجه قرار میپیوستگی و همانند

ها، های رفتاری چگونگی مرزبندیها و در پویاییهیجانات مثبت و منفی و میزان و شدت آن

ای و کیفیت روابط جسمی و جنسی، موردتوجه قرار تنظیم قدرت، راهبردهای مقابله

 گیرد.می

دین ب های چهارگانههای شناختی برداشت افراد نسبت به همسرشان در حالتدر پویایی

همسر که  های مثبتبین فرد با تمرکز بر ویژگییافت که در حالت خوشگونه تغییر می

ی همسر سازآلهای دلخواه به همسر باشد به ایدهتواند واقعی یا حاصل فرافکنی ویژگیمی

 های منفی همسر وکه در حالت دوسوگرا، آشنایی با برخی از ویژگیپرداخت. درحالیمی

سازی شده آلها، باعث ترک برداشتن تصویر ایدهجیه یا پذیرش این ویژگیناتوانی در تو

و  گرا، شناختشد و در حالت واقعهمسر و آشفتگی شناختی فرد نسبت به همسرش می

 گرایانه همسر و زندگی مشترکهای مثبت و منفی همسر باعث درک واقعپذیرش ویژگی

های منفی همسر و باور به بر ویژگیساز تمرکز ارزششد و درنهایت در حالت بیمی

ه تحقیقات شد. بااینکسازی همسر و رابطه زناشویی میارزشتغییرناپذیر بودن وی، باعث بی

اند اما هگرا نپرداختهای چهارگانه و مخصوصاً حالت دوسوگرا و واقعپیشین به بررسی حالت
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( و نیهیوز و بارتل 1171) (، میکولینسر و همکاران1177نتایج تحقیق نیهیوز و همکاران )

بت های مثبت فرد نسسازی و ادراکآل( نشان داده است که با کاهش شیفتگی، ایده1115)

رد های منفی فیابد و درنهایت در رهایی از شیفتگی تنها ویژگیبه همسرش کاهش می

 گیرد که این نتایج با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد.موردتوجه قرار می

یب بود که های شناختی بدین ترتسازی با همسر در پویاییزان پیوستگی و همانندتغییر می

صورت تأکید بر شناخت کامل همسر و درک بین همانندسازی با همسر که بهدر حالت خوش

 داد، باعث تقویت تصور پیوستگیهای فراوان بین فرد و همسرش، خود را نشان میشباهت

ها شوندگان متوجه برخی از تفاوتالت دوسوگرا، مصاحبهشد. در حو یگانگی با همسر می

ها و از بین رفتن تصور پیوستگی کامل با همسر را شده بودند اما توانایی پذیرش تفاوت

 بینانه همسر باعث از بین رفتن تصور یکی بودن وگرا، شناخت واقعنداشتند. در حالت واقع

عنوان یک روح در دو بدن رش را نه بهشباهت کامل به همسر شده بود و فرد خود و همس

های خاص خود پذیرفته بود. در حالت عنوان دو فرد مجزا با صفات و ویژگیبلکه به

ای از شناخت کامل همسر وجود شدهبین تصور اغراقساز همچون حالت خوشارزشبی

مسر بود. هها و انکار هرگونه شباهت و پیوستگی با داشت با این تفاوت که تمرکز بر تفاوت

(، نشان داده است که 1111( و روسبلت و همکاران )7771نتایج تحقیق موری و هلمز )

شود و می سازیآلهای واقعی همسر باعث کاهش شیفتگی و ایدهآشنایی بیشتر با ویژگی

انگی با همسر ها و یگها و انکار شباهتهرچه رهایی از شیفتگی بیشتر شود، تمرکز بر تفاوت

 هد شد که نتایج فوق با نتایج تحقیق حاضر هماهنگی دارد.بیشتر خوا

های شناختی قابل مالحظه بود شناخت افراد نسبت به آینده مورد دیگری که در پویایی

ل به تصویر ای زیبا و کامبین، آیندهزندگی مشترکشان بود. بدین ترتیب که در حالت خوش

گر هم وجود داشت به مدد عشق و شد که در آن هیچ مشکلی وجود نداشت و اکشیده می

ت حل بود. در حالت دوسوگرا تردید فرد نسبعالقه بین زوجین به بهترین شکل ممکن قابل

های به آینده و ترس از پررنگ شدن واقعیتی که کامالً نامطلوب است در گفته

از آینده  یابینانهگرا، افراد تصورات واقعشوندگان کامالً مشهود بود. در حالت واقعمصاحبه

ساز ارزشزندگی مشترک، لحظات شیرین و لحظات تلخ آن در ذهن داشتند و در حالت بی
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ها تصور فرد نسبت به آینده زندگی مشترک کامالً منفی و سرشار از مشکالت و گرفتاری

سازی آل( نشان داده است شیفتگی با ایده1115بود. نتایج تحقیق میلر، نیهیوز و هوستون )

بینی نسبت به آینده زندگی زناشویی همراه است و در مقابل نتایج تحقیق خوشازدواج و 

( نشان داده است که افزایش رهایی از 1117( و هوستون و همکاران )1115کایزر و راو )

شیفتگی باعث افزایش تردیدها، سرخوردگی زناشویی و ناامیدی نسبت به ادامه زندگی 

 ج تحقیق حاضر همخوانی دارد.شود که نتایج فوق با نتایمشترک می

 شد که فردهای هیجانی در هر چهار حالت، هیجاناتی را شامل میمضمون اصلی پویایی

کرد. در حالت شیفتگی هیجاناتی نظیر عشق، عالقه، نسبت به همسر و ازدواجش تجربه می

ری سیاشد ولی در بشور و شعف، احساس غرور و افتخار در بیشترین حالت ممکن تجربه می

یز دیده آل نشوندگان هیجانات منفی نظیر ترس و نگرانیِ از دست دادن همسر ایدهاز مصاحبه

شد. در حالت دوسوگرا آشفتگی و نوسانات هیجانی نظیر احساس نگرانی، اضطراب، می

و همچنین غم و اندوه ناشی از مواجه با برخی از  سردرگمی و در کنار آن عشق و دلدادگی

گرا، شد. در حالت واقعند همسر، در بیشترین حالت ممکن گزارش میخصوصیات ناخوشای

شوندگان هیجانات شدید مثبت و یا منفی گزارش و مشاهده نشد، کدام از مصاحبهدر هیچ

عنوان امری آزاردهنده مطرح اما دوری احساسی از همسر و عدم احساس هیجانات عاشقانه به

منفی نظیر غم، اندوه، خشم و نفرت با شدت زیاد ساز، هیجانات ارزششد. در حالت بیمی

یجان گونه همشاهده بود. در این دسته هیچشونده، قابلهم در گفتار و هم در رفتار مصاحبه

شوندگان هیجانات نفر از مصاحبه 6مثبتی نسبت به همسر و زندگی زناشویی مالحظه نشد اما 

ت به فردی از جنس مخالف و مثبتی نظیر احساس صمیمت، همدلی، عالقه و عشق نسب

حال شرم، اضطراب، نگرانی و تردید نسبت به این موضوع را گزارش کردند. درعین

تگی ها نشان داد با کاهش شیفتگی و افزایش رهایی از شیفطورکلی بررسی و تحلیل یافتهبه

ند یابیابند و هیجانات منفی افزایش میهیجانات مثبت نسبت به همسر و ازدواج کاهش می

(، نیز تائید 1116( و نف و کارنی )1177گیری در تحقیقات الرسن و مک گرا )که این نتیجه

 شده است.



 40   و ... دوسوگرا، بینخوش هایحالت در همسر با تعامل هایپویایی

 

های رفتاری شامل اعمال و رفتارهایی بود که در تعامل زوجین در مضمون اصلی پویایی

های ها در مضمون اصلی پویاییشد. تحلیل و مقایسه یافتههای مختلف گزارش میحالت

توان با محوریت سه موضوع های چهارگانه نشان داد تعامالت زوجین را میر حالترفتاری د

ای. ها، تنظیم قدرت و راهبردهای مقابلهموردبررسی قرار داد که عبارت بودند از مرزبندی

د، در های شناختی مطرح شباور به پیوستگی یا تفرد زوجین از یکدیگر که در پویایی

بین شد. در حالت خوشنظام زوجین مشخص میه مرزبندی خردههای رفتاری با شیوپویایی

گیری از دیگران، تمایل به گذراندن اوقات های مشترک، کنارهتمایل به شرکت در فعالیت

های خشکی و در کنار همسر و از بین رفتن تقریبی مرزهای فردی، همه از نشانه

ها دوسوگرا با آشکار شدن تفاوتنظام زوجی است. در حالت ناپذیری مرزهای خردهانعطاف

نظام زوجی بیشتر شده و پذیری مرزهای خردهتر شدن مرزهای فردی، انعطافو پررنگ

گرا مرزها موضوعات و افراد دیگر نیز فرصت خودنمایی پیداکرده بودند. در حالت واقع

زندان، یر فرکه افراد و مسائل زیادی نظطوریدادند بهپذیری زیادی از خود نشان میانعطاف

راحتی رابطه زوجین را تحت ها، شغل، تحصیل و مواردی مانند معضالت اقتصادی بهخانواده

نظام زوجی دیگر تقریباً از بین ساز مرزهای خردهارزشتأثیر قرار داده بودند. در حالت بی

و شوندگان خود که بسیاری از مصاحبهطوریرفته بود و مرزهای فردی پررنگ شده بود، به

نار ها، خود را نه در کعنوان یک واحد در نظر نگرفته و با تأکید در تفاوتهمسرشان را به

نظام دیدند. بدین ترتیب با کاهش شیفتگی، مرزهای خردهیکدیگر که در مقابل یکدیگر می

ماند. نظام زوجی باقی میتر شده تا جایی که در برخی موارد فقط نامی از خردهزوجی سست

های چهارگانه توجهی نشده نظام زوجی در حالتات گذشته به مرزبندی خردهدر تحقیق

( نشان داده است که شیفتگی باعث 1117است اما نتایج تحقیقات هوستون و همکاران )

مرورزمان باعث آشکار شدن شود که همین موضوع بهصمیمیت و نزدیکی زیاد زوجین می

هش صمیمیت و دوری زوجین از یکدیگر ها و معایب زوجین، کاهش شیفتگی، کاکاستی

های شود که این مطلب با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد. تنظیم قدرت نیز در پویاییمی

بین افراد شد. در حالت خوشهای مختلف انجام میهای مختلف به شکلرفتاری حالت

اگذاری ها و نیازهای همسر، وآگاهانه یا ناخودآگاه، با ارجحیت دادن به خواسته
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ها به وی و رفتار مطابق میل او، قدرت را به همسر خود واگذار کرده بودند. در گیریتصمیم

-حالت دوسوگرا، افراد در واگذاری قدرت به همسر نیز دچار دوسوگرایی شده بودند به

ها و نیازهای فرد در اولویت قرارگرفته و فرد در ها، خواستهکه با اوج گرفتن دلسردیطوری

انه کرد و با اوج گرفتن هیجانات عاشقکسب قدرت و به دست گرفتن اوضاع تالش میجهت 

ندگان شوبندی در اکثر مصاحبهگرا اولویتافتاد. در حالت واقعبرعکس این شرایط اتفاق می

ات که فراهم کردن الزامطوریاز فرد و همسر به زندگی مشترک انتقال پیدا کرده بود. به

ها و نیازهای همسران را گرفته ا و احتیاجات فرزندان جای خواستهزندگی مشترک، نیازه

ها و نیازهای خود باعث نزاع بر سر ساز، ارجحیت پیدا کردن خواستهارزشبود. در حالت بی

ها و نیازهای شوندگان با افزایش خواستهکه برخی از مصاحبهطوریکسب قدرت شده بود. به

های خانواده داشتند. در تحقیقات پیشین، سرمایهخود سعی در تصاحب کامل منابع و 

های چهارگانه مورد توجه قرار نگرفته است اما نتایج تحقیق چگونگی تنظیم قدرت در حالت

اهش ها ک( نشان داده است که هر چه شیفتگی بیشتر باشد خودخواهی7771موری و هلمز )

فتگی باعث د و برعکس رهایی از شیشویافته و تمایل فرد به رفتار مطابق میل همسر بیشتر می

 تواند با سلطه گری و تعامالت قهرشود که میها و انتظارات فردی میپررنگ شدن خواسته

آمده با نتایج تحقیق حاضر دست( همراه باشد. نتایج به7371آمیز )نصرالهی و تمدنی، 

 همخوانی دارد.

هود های رفتاری کامالً مشویاییای یکی دیگر از مسائلی بود که در پراهبردهای مقابله 

ای خاصی که افراد با توجه به برداشت خود از همسر و های مقابلهبود و عبارت بود از روش

های بین، تالشبردند. در حالت خوششان در تعامالت خود بکار میزندگی زناشویی

اش آلهددهنده نهایت تالش فرد در جهت حفظ همسر ایمراقبتی، حمایتی و حفاظتی نشان

و  دهنده تالش فرد برای تغییر همسرگرایانه نشانبود. در حالت دوسوگرا رفتارهای کنترل

های سازگارانه، گذشت، گرا، تالشاوضاع و شرایط به سمت دلخواه بود. در حالت واقع

دهنده تالش فرد برای حفظ زندگی فداکاری و کوشش در جهت حل مشکالت، نشان

های ساز تعارضات گفتاری و رفتاری، مشغولیت به فعالیتارزشبی زناشویی بود. در حالت

امیدی اای در برابر نبخش ازجمله راهبردهای مقابلههای رهاییدهنده و توسل به تالشتسکین
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های از زندگی مشترک بود. تحقیقات پیشین به بررسی رفتارهای زوجین در هر یک از حالت

یی، اند که شیفتگی باال با افزایش کیفیت تعامالت زناشوداده اند، اما نشانچهارگانه نپرداخته

؛ بارلدز و 1116رفتارهای حمایتی و پایداری زندگی زناشویی همراه است )نف و کارنی، 

که کاهش شیفتگی و افزایش رهایی از شیفتگی با افزایش (، درحالی1117دیجکسترا، 

تواند مقدمات طالق ( و می7771لمز، تعارضات و اختالفات زناشویی همراه است )موری و ه

( که این 1117؛ هوستون و همکاران، 1115و جدایی زوجین را فراهم کند )کایزر و راو، 

 ها با نتایج تحقیق حاضر هماهنگی دارد.گیرینتیجه

حالت  های رفتاری بدین ترتیب بود که درتغییر در روابط جسمی و جنسی افراد در پویایی

شد. می های فیزیکی و خرسندی جنسی بیشتری گزارشپیله رؤیایی، تماس شیفتگی، با ایجاد

در حالت دوسوگرا، علیرغم وجود کشش جنسی، تردید و دوسوگرایی عاطفی نسبت به 

گرا، همسر باعث ایجاد اختالالتی در فعالیت جنسی زوجین شده بود. در حالت واقع

ی و دوری عاطف زندگی، خستگیهای شوندگان، عادی شدن روابط جنسی، مشغلهمصاحبه

ر دانستند. داز همسر را مسبب اختالالت جنسی یا ناخرسندی جنسی خود و همسرشان می

شد. های جنسی کاهش یافته یا قطع شده بود و یا باالجبار انجام میساز فعالیتارزشحالت بی

حقیقات . تشوندگان نیز عدم تعهد جنسی نسبت به همسر، گزارش شددر دو نفر از مصاحبه

اند که در حالت شیفتگی، تمایل و کشش شدیدی نسبت به همسر وجود پیشین نشان داده

دارد که با مواجه با واقعیت زندگی مشترک و کاهش شیفتگی این کشش کمتر شده و جای 

( که این 1177؛ نیهیوز و همکاران، 1115دهد )نیهیوز و بارتل، خود را به بیزاری از همسر می

؛ حاجی حیدری، 7376وز تعارضات زناشویی مؤثر است )رازقی و اسالمی، امر در بر

( همچنین نتایج 7371پور، ؛ فتحی، اسمعیلی، فرحبخش و دانش7371اسمعیلی و حیدری، 

( نشان داده است که با کاهش شیفتگی و افزایش رهایی 1111تحقیق روسبلت و همکاران )

 شود.ه میاز شیفتگی از میزان تعهد زناشویی نیز کاست

تواند با آثار سوء خود های چهارگانه مینتایج تحقیق حاضر نشان داد هر یک از حالت

بینانه بین، ناتوانی در دید واقعزندگی مشترک افراد را تحت تأثیر قرار دهند. در حالت خوش

های منفی همسر، در حالت دوسوگرا تردید، سردرگمی و آشفتگی شناختی، نسبت به ویژگی
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گرا، عادی شدن همسر و زندگی مشترک، کمرنگ شدن ی و رفتاری، در حالت واقعهیجان

ساز، ناامیدی، اغراق در ارزشهیجانات عاشقانه و دوری عاطفی زوجین و در حالت بی

های منفی همسر و تعارضات کالمی و رفتاری ازجمله مواردی بودند که به زندگی ویژگی

ر یک از ه تواند در شناسایییب تحقیق حاضر میزنند. بدین ترتمشترک زوجین آسیب می

های آن به مشاوران و درمانگران خانواده کمک کند. همچنین های چهارگانه و آسیبحالت

ای چهارگانه هبا توجه به اینکه پژوهش حاضر بیشتر به گسترش مرزهای نظری درباره حالت

 بررسی راهکارهای مناسبرسد انجام تحقیقات کاربردی برای پرداخته است، به نظر می

 شده، نظیر کمک به زوجین در خودشناسی وهای شناختهجهت پیشگیری و مقابله با آسیب

های ارتباطی، تنظیم هیجانات و حفظ و پرورش پیوندهای شناخت همسر، آموزش مهارت

ند. ها و جامعه، کمک کتواند به بهبود کیفیت زندگی افراد، خانوادهعاطفی و جنسی می

توان به کمبود منابع نظری و پژوهشی و قدیمی بودن های تحقیق حاضر میله محدودیتازجم

گرا و بسیاری از منابع موجود و عدم وجود منابع مورد استناد در حوزه دو حالت واقع

دوسوگرا اشاره کرد. با توجه به اینکه تحقیق حاضر با مشارکت زنان متأهل شهر اصفهان 

ر تعمیم های دیگج تحقیق را به مردان و یا حتی زنان شهرها و فرهنگتوان نتایانجام شد، نمی

سب تواند به کداد. درنتیجه انجام این تحقیق در جوامع آماری دیگر و مقایسه اطالعات می

 تر کمک کند.نتایج غنی

 منابع
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