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Abstract 

Background: Attraction in the marital relationship is necessary to create interest between 

spouses. Different individuals and groups probably perceive and interpret marital attraction 

in different ways. Objective: The objective of this research was the phenomenology of 

marital attraction among Iranian spouses using a qualitative. Method: The participants were 

17 Iranian women and men who had the experience of common-life with their spouses by 

purposive sampling with maximum variation (2016-2017). The data were gathered through 

semi-structured interviews by asking open questions about the research goals. The data 

were analyzed through Conventional Qualitative Content Analysis. Findings: According to 

the findings, the participants perceive marital attraction as a lovable and pleasant marital 

relationship. Marital attraction involves two main categories: attraction of spouse (including 

appearance, emotional, behavioral, intellectual, moral, and social attraction) and attraction 

of marital relationship (including consistency, joy, satisfaction, tranquility, and happiness). 

Conclusion: Studying the concept of marital attraction in other cultural contexts, providing 

an instrument for its assessment, using marital attraction conceptual dimensions in marital 

training, evaluating, counseling, and therapy, were suggested. 
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Introduction 

Attraction in the marital relationship is necessary to create interest between spouses. 

Marital attraction plays a very important role in the quality and continuity of marital 

relationships (Vangelisti, 2004), which makes couples have more eager to be together, to 

be more intellectual, emotional, and to have more behavioral alliances with each other 

(Sternberg, 1986; Karandashev & Fata, 2014). In addition, Marital attraction plays an 

important role in the prediction of marital satisfaction (Shults, 2013; Yeh, Lee, Yu, Wu, 

Chang & Huang, 2020). Marital attraction includes sexual and non-sexual dimensions 

(Tobore, 2020). Although the literature on marital attraction emphasizes more on the 

sexual dimension (Karandashev & Fata, 2014), different individuals and groups probably 

perceive and interpret it in different ways. On the other hand, marital attraction as well 

as marriage attraction between couples does not remain constant over time ( Enach, 

2013). Due to the importance of marital attraction in the marriage quality, the 

probability of changing it during different stages of life, its diverse construct in the 

different contexts, and the lack of adequate research on marital attraction in the 

Iranian population, the objective of this study was to identify conceptual dimensions of 

marital attraction through its conceptual meaning and dimensions among Iranian 

spouses, using a qualitative approach. The question of the research was: How is marital 

attraction perceived by Iranian spouses. 

 

Methodology 

This study was conducted using a qualitative approach and the phenomenographical 

method. The participants were 17 Iranian men (3) and women (14). The sample was 

selected using a purposeful sampling method with the maximum variation. The criteria 

for the sample size were the saturation of the data. The data were gathered through 

semi-structured interviews and were analyzed through Conventional Qualitative 

Content Analysis using MAXQDA10 software. The criteria of Guba and Lincoln (1994) were 

considered to improve the trustworthiness of the findings: credibility (improving 

researcher credibility, researchers triangulation), transferability (studying a multi-case), 

dependability (variety of participants), and conformability (checking with peers and 

supervisors). 

https://fcp.uok.ac.ir/issue_7820_7830.html?lang=en
https://silo.pub/handbook-of-family-communication-leas-communication-series.html
https://doi/10.1037/0033-295X.93.2.119
http://dx.doi.org/10.5964/ijpr.v8i2.167
http://purl.flvc.org/fsu/fd/FSU_migr_uhm-0205
https://doi.org/10.3390/su12103970
https://doi.org/10.3390/su12103970
https://doi.org/10.3389%2Ffpsyg.2020.00862
http://dx.doi.org/10.5964/ijpr.v8i2.167
https://doi/10.1016/j.sbspro.2013.06.652
https://doi/10.1016/j.sbspro.2013.06.652
https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PPP356/Guba%20&%20Lincoln%201994.pdf
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Results and discussion 

The participants that had enough experience of common life with their spouses were 

selected from education level (high school 6, undergraduate 6, complementary 5), 

economical class: low c. 3, medium c. 11, high c. 3, the length of common life period: 

below five 4, six to fourteen 6, plus fifteen 7, and the age difference between the 

spouses: below five 4, six to nine 6, plus ten 7. Through the analysis of the data, 324 

codes about marital attraction were categorized in 25 conceptual indicators, 11 

subcategories, and 2 categories. The first dimension is the attraction of the spouse. The 

conceptual structure of the attraction of the spouse was shown in Table 1.  

 

Table 1 the conceptual structure of the attraction of the spouse 

The attraction of the spouse 

Subcategories Conceptual indicators 

Appearance A. 
attractive face 

attractive clothing 

Emotional A. 
positive affection 

negative affection, absence 

Behavioral A. 

attractive lifestyle 

communication style 

sexual behavior 

Intellectual A. 
being like-minded 

optimism 

Moral A. 
honesty 

rectitude 

Social A. 

pride on the spouse 

familial attractions 

cultural symmetry 

According to the participant's point of view, it can be said that spouses evaluate 

each other in the different components: appearance, emotional, behavioral, 

intellectual, moral, and social dimensions and it can yield positive or negative affect.  

The second dimension is the attraction of the marital relationship. The conceptual 

structure of the attraction of the marital relationship was shown in Table 2.  

 

https://fcp.uok.ac.ir/?lang=en
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Table 2 The conceptual structure of the attraction of the marital relationship  

The attraction of the marital relationship 

Subcategories Conceptual indicators 

Consistency 
continuance of relationship 

continuance of attachment 

Satisfaction 
mental satisfaction 

sexual satisfaction 

Joy 

the joy of being loved 

the joy of thinking about spouses 

sexual pleasure 

Tranquility 
feeling of confidence 
feeling of Security 

Happiness 
feeling of gladness 

feeling of felicity 

According to the participant's point of view, it can be said that couples evaluate the 

relationship in the different components: Consistency, satisfaction, joy, Tranquility, and 

happiness. The attractive relationship was important for the participants as a dimension of 

marital attraction, too. It shows the importance of the relationship dynamics besides the 

individual dimension. 

From the point of view of the participants, two dimensions are important in the 

conceptualization of marital attraction, these consist of multiple components. These 

findings conform to Isanejad & Hooshmand (2020), Abdollah, Hadi & Abdou, (2020), and 

others. It seems that all components are interrelated in explaining marital attraction. 

Conclusion 

The objective of this research was to describe the conceptual dimensions of marital 

attraction through its conceptual meaning among Iranian spouses using a qualitative 

approach. According to the findings, the participants perceive marital attraction as the 

loveable and pleasant marital relationship that involves two main categories: the attraction 

to the spouse (including appearance, emotional, behavioral, intellectual, moral, and social 

attraction) and the attraction of marital relationship (including consistency, joy, satisfaction, 

tranquility, and happiness). The main limitation of this study was the refusal of some men 

to participate in the study. Studying the concepts of marital attraction in other cultural 

contexts and other mutual relationships, providing an instrument for its assessment, was 

suggested. In addition, it is suggested to use the conceptual dimensions of marital 

https://fcp.uok.ac.ir/issue_7820_7830.html?lang=en
https://civilica.com/doc/1229442
https://dx.doi.org/10.21608/bjas.2020.137143


   Family Counseling and Psychotherapy, Vol. 11, No. 2 (32), 2022                                              5   

 
  

 
 

attraction in marital training, evaluation, counseling, and therapy in the context of Iranian 

couples. 
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 چکیده

 احتماالً گوناگون یها گروه و افراد. است یضرور همسران انیم عالقه جادیا جهت ییزناشو رابطه در کشش وجود

 انیم در کشش زناشویی ینمودشناس پژوهش نیا هدف. کنند یم ریتفس و درک یگوناگون یها وهیش به را کشش

 مشترک یزندگ تجربه یدارا یرانیا مردان و زنان از نفر 17 کنندگان شرکت. بود یفیک کردیرو با یرانیا یها زوج

 مهین یها مصاحبه قیطر از ها داده. شدند انتخاب یگوناگون نیشتریب با هدفمند یریگ نمونه روش به همسر با

 یفیک هیما درون لیتحل روش با ها داده. شد یگردآور پژوهش اهداف درباره باز یها پرسش دنیپرس با افته،ی ساخت

 و بودن یداشتن دوست همچون را کشش زناشویی پژوهش در کنندگان شرکت ندها،یبرآ هیپا بر. شد لیتحل یسنت

 رندهیدربرگ) همسر کشش یاصل مقوله دو رندهیدربرگ کشش زناشویی و کنند یم ادراک ییزناشو رابطه یندیخوشا

 یها مؤلفه رندهیدربرگ) یهمسر رابطه کشش و( یاجتماع و یاخالق ،یفکر ،یرفتار ،یعاطف ،یظاهر کشش یها مؤلفه

 و گرید یفرهنگ یها بافت در کشش زناشویی مفهوم یسبرر. بود( یشاد و آرامش ،یخوشنود لذت، ،یداریپا

 درمان و مشاوره ،یابیارز آموزش، در کشش زناشویی یمفهوم ابعاد به توجه و آن سنجش یبرا ابزار یفرآور

 .دیگرد شنهادیپ ،ییزناشو

 یفیک پژوهش ،یرانیا همسران همسرها، ،کشش زناشویی ،ینمودشناس ها: کلیدواژه
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 مقدمه

به  1960در روانشناسی اجتماعی بوده و دانشمندان از دهه  برجسته یها پرسمانیکی از  1ن فردیمیا کشش

احساسات مثبت و  میزانبه میان فردی  کششاند.  ای در این زمینه انجام داده های گسترده پژوهش پس

 ,Heshmatian, Taiiari Asl, Koobineghad & Shojaii)پردازد  می در روابط اجتماعی منفی و پیوند میان افراد

روابط  گرید سرشتفرد میان زن و مرد، با  منحصربه  عنوان یک رابطه زناشویی به وندیپ سرشت (.2019

تر  های بدنی آن برجسته ها بوده و جنبه از آن تر ژرفتر و  که گسترده دیداست؛ از این  ناهمساناجتماعی 

 کششهای مهم موضوع  یکی از جنبه درواقع 2کشش زناشویی(. Saffarynia & Hasanzadeh, 2012است )

میان  کششگیری پیوند، عوامل و کیفیت  که در آن نحوه شکل میان فردی در رابطه زناشویی است

 گیرد. رار میق موردپژوهشهمسرها 

که دربرگیرنده تمایل به نزدیک  توان همچون اشتیاق فرد نسبت به فرد دیگر تعریف کرد را می کشش

ای مثبت در  شناختی، هیجانی و رفتاری به او و اندیشیدن، احساس کردن و عمل کردن به شیوه ازنظرشدن 

جنسی )مادی( و  کششاصلی  مؤلفهبه دو  کشش زناشویی(. Karandashev & Fata, 2014) استقبال او 

جنسی دربرگیرنده زیبایی، جذبه،  کشش(. Tobore, 2020است ) شده تقسیمغیرجنسی )غیرمادی(  کشش

های شخصیتی، موقعیت اجتماعی،  غیرجنسی دربرگیرنده ویژگی کشش و توانمندی و صفاتی از این قبیل

 .استکاری، صداقت، مهربانی و یکپارچگی  طبعی، مزاج، درست قدرت، شوخ

( و عالوه Vangelisti, 2004نقش بسیار مهمی در کیفیت و تداوم رابطه زناشویی دارد ) کشش زناشویی

اشتیاق نسبت به هم و اتحاد فکری، هیجانی و  همکه موجب تمایل همسرها به ماندن در کنار  بر این

(، Sternberg, 1986 ؛Isanejad & Hooshmand, 2020؛ Karandashev & Fata, 2014گردد ) ها می  رفتاری آن

 & Yeh, Lee, Yu, Wu, Chang؛ Shults, 2013بینی خوشنودی زناشویی و وفاداری دارد ) نقش بسزایی در پیش

Huang, 2020 ؛Abdollah, Hadi & Abdou, 2020 .)منجر به پیامدهایی مانند  کشش زناشویی تضعیف

وفایی  (، بیShakerian, 2010(، کاهش خوشنودی زناشویی )Hadian & Amini, 2019زناشویی ) رمقی بی

 ,Heshmatian, Taiiari Asl( و طالق )Shults, 2013؛ Avani & Zarei Mahmoodabadi, 2020و خیانت )

Koobineghad & Shojaii, 2019 ؛MohammadSadegh, Kalantar Koosheh & Naimi, 2018گردد. ( می 

                                                                                                                     
1. interpersonal attraction 

2. marital attraction 

https://fcp.uok.ac.ir/issue_7820_7830.html?lang=en
https://civilica.com/doc/906450/
https://civilica.com/doc/906450/
https://civilica.com/doc/906450/
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2859606
http://dx.doi.org/10.5964/ijpr.v8i2.167
https://doi.org/10.3389%2Ffpsyg.2020.00862
https://silo.pub/handbook-of-family-communication-leas-communication-series.html
http://dx.doi.org/10.5964/ijpr.v8i2.167
https://civilica.com/doc/1229442
https://doi/10.1037/0033-295X.93.2.119
http://purl.flvc.org/fsu/fd/FSU_migr_uhm-0205
https://doi.org/10.3390/su12103970
https://doi.org/10.3390/su12103970
https://doi.org/10.3390/su12103970
https://dx.doi.org/10.21608/bjas.2020.137143
https://www.sid.ir/FileServer/JF/4016313982709
http://sjku.muk.ac.ir/article-1-274-fa.html
http://ensani.ir/file/download/article/1628597042-10113-29-6.pdf
http://purl.flvc.org/fsu/fd/FSU_migr_uhm-0205
https://civilica.com/doc/906450/
https://civilica.com/doc/906450/
https://civilica.com/doc/906450/
http://jqr1.kmu.ac.ir/article_90919.html
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برای شروع رابطه زناشویی و هم تداوم آن  هم کشش( وجود 1985) Sprecher & Hatfieldبنا به نظر 

عواملی  تأثیرهمسرها تحت  کششگیری رابطه زوجی،  در مرحله شکل هرچندها  آن ازنظر. ضروری است

در ادامه رابطه زناشویی بیشتر  آنچهگیرد، اما  قرار می 4و عمل متقابل 3، شباهت2، آشنایی1مانند مجاورت

مسرها در برخی از ه چراکهدر رابطه زناشویی است.  کششاهمیت دارد، حفظ، تداوم و تقویت یا تضعیف 

کنند. به  ای را در رابطه میان فردی با هم تجربه می مراحل گوناگون زندگی مشترک، مشکالت آزاردهنده

مکن های رفتاری حاصل از آن، م (، مشکالت میان همسرها و دافعه2012) Saffarynia & Hasanzadehنظر 

بر این موضوع همچنین  تضعیف کند. و آن را قرار داده تأثیررابطه زناشویی را تحت  کشش جتدری بهاست 

میان همسرها در طول رابطه زناشویی و زندگی مشترک ثابت نیست و ممکن است  کششتأکید دارد که 

 (.Enache, 2013دستخوش تغییر گردد )

ی ایران، پژوهش و بررسی مسائل مرتبط با آن یک  های طالق در جامعه شناسهکننده  نظر به رشد نگران 

و رسد مشکالت  طور که ذکر شد، به نظر می (. همانBankipour Fard, 2014ضرورت جدی است )

جای  کند. ایجاد دافعه میان همسرها به رویدادهای آزاردهنده ارتباط زناشویی میان همسرها دافعه ایجاد می

همچون یکی از  کشش زناشوییی  دهد. لذا مطالعه ، احتمال فروپاشی رابطه همسری را افزایش میکشش

تواند با  مندی آن، می ایتهای مهم ارتباط زناشویی و یکی از عوامل مهم در تداوم ازدواج و رض پدیده

ی ازدواج و خانواده نسبت به ابعاد مفهومی آن، در راستای  ان و کارشناسان حوزهپژوهشگرافزایش شناخت 

 کننده باشد. پیشگیری از فروپاشی پیوند زناشویی کمک

ها، احتمال دارد  ها و تفاوت تفسیرهای مردم نسبت به آن از سوی دیگر با توجه به نسبی بودن سازه

و مفاهیم مرتبط با آن در جوامع گوناگون متفاوت باشد. افزون بر این در  کشش زناشوییمفهوم  5رساختب

عمده با رویکرد کمی  طور بهدر رابطه زناشویی و  کششهای قبلی، بیشتر جنبه بدنی و فیزیکی  پژوهش

 ,McNulty, Neff & Karney ؛Luo & Zhang, 2009؛ Karandashev & Fata, 2014است ) قرارگرفته موردبررسی

گیری  در ابتدای شکل کششبیشتر به موضوع  شده انجاممطالعات کیفی اندکی هم که  (.Perry, 1998 ؛2008

و ابعاد چهارگانه آن  6اولیه رمانتیک کششاند. همچون مثال در یک پژوهش  پیوند زناشویی پرداخته

                                                                                                                     
1. proximity 
2. familiarity 

3. similarity 

4. reciprocity 

5. construct 
6. initial romantic attraction 

https://fcp.uok.ac.ir/?lang=en
http://www.elainehatfield.com/publications.html
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2859606
https://doi/10.1016/j.sbspro.2013.06.652
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3648440
http://dx.doi.org/10.5964/ijpr.v8i2.167
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6494.2009.00570.x
http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.22.1.135
http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.22.1.135
http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.22.1.135
https://scholar.utc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1065&context=mps
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 ,Luo & Zhangاست ) قرارگرفته موردپژوهشی( و امنیت دربرگیرنده شباهت، عمل متقابل، زیبایی )فیزیک

فیزیکی  ازنظرها  (. در پژوهشی دیگر با رویکرد کیفی، تفاوت رفتاری همسرها، زمانی که یکی از آن2009

از مرد باشد،  تر جذابفیزیکی  ازنظری ازدواج، اگر زن و نشان داده که در ابتدا شده بررسیاست،  تر جذاب

از زن باشد چنین اثری بر رفتار طرفین ندارد  تر جذاباگر مرد  که درحالیکنند.  تر رفتار می هر دو مثبت

(McNulty, Neff & Karney, 2008در این پژوهش کیفی .)  بینی  فیزیکی در پیش کششهم بیشتر به نقش

و ابعاد  کششکه به برساخت مفهوم  است؛ بدون این شده پرداختهپیامدهای رفتاری و تعاملی آن در همسرها 

 & Nemati Sogholitappeh, Salehi, Sadat Karimiدر یک پژوهش فراترکیب )مفهومی آن توجه شود. 

Khaledin, 2020 و به نقش کیفیت روابط، رفتارها،  قرارگرفته موردبررسی( ابعاد کیفیت زندگی زناشویی

است. در این  شده اشارهعاطفی و پایداری ازدواج در زندگی زناشویی  کششظاهری،  کششمعنویت، 

بخشی از ابعاد کیفیت  عنوان بهو برساخت مفهوم آن محور مطالعه نبوده و فقط  کششپژوهش نیز موضوع 

 است. شده اشارهزناشویی به آن 

 کششبرای پژوهشگران در این پژوهش مهم بود، چیستی، معانی ذهنی و تفسیر زن و شوهرها از  آنچهاما 

کشش برساخت ابعاد مفهومی  رسید درباره های فرهنگی بود و به نظر می و ابعاد مفهومی آن در بافت

 بود. نشده انجاماز دیدگاه همسرها در طول زندگی زناشویی با رویکرد کیفی، پژوهش خاصی  زناشویی

در کیفیت و تداوم ازدواج، تفاوت احتمالی برساخت مفهومی  کشش زناشوییبنابراین با توجه به نقش 

ابعاد مفهومی آن در  شناساییو  ناشوییکشش ز نمود شناسیآن در جوامع گوناگون، این پژوهش با هدف 

 قرار گرفت: موردبررسیهای زیر  ایرانی با رویکرد کیفی انجام گرفت و در آن پرسش همسرانبافت 

 ایرانی چیست؟ همسران ازنظر کشش زناشویی. 1

 ؟ندادامکایرانی  همسراناز دیدگاه  کشش زناشوییهای مفهومی  شناسهو  ها مؤلفه. 2

 روش

 موردپژوهشاجرا گردید. بافت Van Manen (1990 ) 1نمود شناسیا رویکرد کیفی به روش این پژوهش ب 

الک تعیین تعداد بود. منفر  42400000، به تعداد 1394-1395های  در سالدربرگیرنده همسران ایرانی 

نفر بود. انتخاب  17کنندگان در این پژوهش  بود. تعداد شرکت 2کنندگان، رسیدن به اشباع شرکت

                                                                                                                     
1. phenomenology 
2. saturation 

https://fcp.uok.ac.ir/issue_7820_7830.html?lang=en
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6494.2009.00570.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6494.2009.00570.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6494.2009.00570.x
http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.22.1.135
https://fcp.uok.ac.ir/article_61648_51df1dc829bc8d620cd96a21eaec351f.pdf
https://fcp.uok.ac.ir/article_61648_51df1dc829bc8d620cd96a21eaec351f.pdf
https://fcp.uok.ac.ir/article_61648_51df1dc829bc8d620cd96a21eaec351f.pdf
https://www.amazon.com/Researching-Lived-Experience-Sensitive-Philosophy/dp/0791404250
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های اصلی ورود به  بود. مالک 1گیری هدفمند، با حداکثر گوناگونی کنندگان، به روش نمونه شرکت

سال سن و  20تن حداقل کنندگان، عبارت بودند از تمایل به شرکت در پژوهش، داش پژوهش برای شرکت

کنندگان متفاوتی  ، شرکت2گذشتن حداقل یک سال از زندگی مشترک با همسر. جهت ایجاد گوناگونی

اجتماعی، شغل، طول ازدواج،  -کیفیت رابطه زناشویی، جنسیت، مدرک تحصیلی، طبقه اقتصادی ازنظر

کنندگان باید دارای  . شرکتها انتخاب گردیدند آن یاظهار خودتعداد فرزندان و مناطق فرهنگی طبق 

 جمعیت شناختیهای  توانایی برقراری ارتباط به زبان فارسی یا ترکی با پژوهشگر بودند. ویژگی

 5، نامطلوب 6مطلوب  تا حدی، 6کیفیت رابطه زناشویی )مطلوب  ازنظرکنندگان به شرح زیر بود:  شرکت

 نفر(، طبقات اقتصادی 5، تکمیلی 6، لیسانس 6 تر پایینمرد(، تحصیالت )دیپلم و  3زن و  14) جنسیتنفر(، 

های ازدواج )کمتر از پنج  نفر(، طول سال 3، آزاد 7، کارمند 7نفر(، شغل )بیکار  3، باال 11، متوسط 3)پایین 

نفر( و مناطق  1، سه 5، دو 11نفر( تعداد فرزندان )صفر تا یک  7، بیش از پانزده 6، شش تا چهارده 4

کنندگان  های اولیه درباره شرکت که ابتدا مصاحبه نفر(. توضیح این 6، سایر مناطق 11فرهنگی )شمال غرب 

کنندگان از مناطق فرهنگی متفاوت ایران  بومی شمال غرب کشور اجرا گردید، سپس مصاحبه با شرکت

طق فرهنگی مصاحبه بعدی از منا 6و در  پسدهم به   ها از مصاحبه که به دلیل اشباع و تکرار داده ادامه یافت

 گیری متوقف گردید. گوناگون، نمونه

 ابزارها

کنندگان، در مرکز مشاوره  از جلب خوشنودی شرکت پسفردی،  نیمه ساختاریافتهها به روش مصاحبه  داده

مصاحبه  های آوری گردید. به این صورت که موضوع یاوران رشد تبریز، طی مدت حدود یک سال، جمع

شد.  های بعدی تجدیدنظر می اولیه برای مصاحبه های مصاحبه بر پایه تحلیلشد و  در کارت مصاحبه ثبت می

های  شد و بر پایه پاسخ ها پرسیده می شونده از مصاحبه باز پاسخهای  ابتدا با استفاده از کارت مصاحبه پرسش

 شد. جهت ارتقای دقّت علمی ها پرسیده می و موضوعی بیشتری از آن 3های کاوشی کنندگان پرسش شرکت

، به این معنا 4، در راستای باورپذیری(Guba, Lincoln,1994)های پژوهش، طبق معیارهای لینکلن و گوبا  یافته

 ,Fasihyاند ) ی درک کرده و به تصویر کشیدهطور واقع کنندگان و پژوهشگر سازه اجتماعی را به که شرکت

                                                                                                                     
1. maximum variation sampling 

2. variation 
3. probing 
4. credibility 

https://fcp.uok.ac.ir/?lang=en
https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PPP356/Guba%20&%20Lincoln%201994.pdf
http://ensani.ir/file/download/article/20130115083625-9711-40.pdf
http://ensani.ir/file/download/article/20130115083625-9711-40.pdf
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از طریق مطالعه وسیع در ادبیات  1پژوهشگرقرار گرفت: افزایش اعتبار  موردتوجه(، شواهد زیر 2011

ای و شخصی درباره  تبط و داشتن تجربیات حرفههای آموزشی مر شناسی کیفی، شرکت در کارگاه روش

های آموزشی، تهیه راهنمای  ، ارتقای کیفیت و اعتبار مصاحبه از طریق طی دورهموردپژوهشپدیده 

 4ها به مدت بیش از  با داده مدت طوالنی، درگیری پژوهشگرها توسط شخص  مصاحبه و اجرای مصاحبه

، 4از طریق بازبینی همتا 3گران های ترکیب پژوهش روشبه  2سوسازی سال برای افزایش عمق تحقیق، سه

ها به بافت دیگر، مطالعه  یافته 7پذیری . برای تسهیل امکان انتقال6کنندگان و بازبینی شرکت 5بیرونی بازنگری

ها و نحوه انجام کار رعایت شده است.  کنندگان، زمینه آن ها، توصیف دقیق شرکت چندموردی تا اشباع داده

ها که به معنای اطمینان به پایداری نسبی فرایند دستیابی به نتایج است نه پایداری  یافته 8پذیری ادبرای اعتم

وط گزارش کنندگان و ارائه مبس (، گوناگونی بافتی مشارکتMohammadpour, 2010نتایج در طول زمان )

ها ساخته  پژوهش، به این معنا که تفسیر داده 9تأیید پذیریقرار گرفت. برای  موردتوجهعملکرد پژوهشی 

هاست، همکاران و اساتید بر تحقیق نظارت داشته و توافق  تخیالت شخص پژوهشگر نبوده، مبتنی بر داده

 ها اعمال گردیده است ها در تحلیل داده میان ذهنی آن

 پژوهش یاجرا شیوه

کنندگان و طراحی  های مشارکت ، تعیین جامعه و مالکمسئلهاز بیان  پس نگاری نموددر راستای اجرای فرایند 

برای شرکت در پژوهش در محل ابتدا ها به شرح زیر انجام گردید.  آوری و تحلیل داده راهنمای مصاحبه، جمع

کنندگان بر پایه  ده شد. از میان داوطلبان مشارکتمرکز مشاوره یاوران رشد تبریز و در فضای مجازی فراخوان دا

-مالک انتخاب گردیدند. در ابتدای هر مصاحبه بر پایه تدریج بههای ورود و توجه به حداکثر گوناگونی  مالک

ها  آنخوشنودی آگاهانه شد و سپس  کنندگان توضیح داده می ی، اهداف پژوهش به مشارکتهای اخالق پژوهش

شد و  ها در کارت مصاحبه انجام می های پرسش با استفاده از موضوع ها مصاحبه. شد برای مصاحبه جلب می

 شد. ها ابتدا ضبط و سپس روی کاغذ پیاده شده و مشاهدات حین مصاحبه به آن اضافه می مایه مصاحبه درون

                                                                                                                     
1. researcher credibility 
2. triangulation 

3. investigators triangulation 
4. peer check 
5. external check 
6. member check 
7. transferability 

8. dependability 

9. confirm ability 

https://fcp.uok.ac.ir/issue_7820_7830.html?lang=en
http://ensani.ir/file/download/article/20130115083625-9711-40.pdf
http://ensani.ir/file/download/article/20130115083625-9711-40.pdf
https://taaghche.com/book/71580/%D8%B6%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B4
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اطق گوناگون ایران های متفاوت از من مورد مصاحبه با قومیت 6های دهم و یازدهم،  از تأیید اشباع در مصاحبه پس

های مصاحبه با استفاده از  تحلیل دادهها اجرای مصاحبه متوقف گردید.  تداوم اشباع داده به دلیلاجرا گردید و 

صورت گرفت. مراحل اصلی تحلیل  MAXQDA10افزار  ، به کمک نرم1مایه کیفی سنّتی روش تحلیل درون

ها و  های مصاحبه بود. در این پژوهش متن گزارش دهیو بندی  طبقهسازی،  مایه دربرگیرنده آماده درون

با اجرای  زمان همهای پژوهشگر در موقعیت مصاحبه همچون مواد تحلیل در نظر گرفته شد. تحلیل  مشاهده

سازی،  های مصاحبه، پیاده در فواصل جلسه یعنی ؛شد انجام می درمیان یکو  2زیگزاگی صورت بهها و  مصاحبه

مفاهیم  صورت بهمراتب مفاهیم  ها، سلسله در پایان تحلیل دادهشد.  اهیم انجام میبندی مف سازی و طبقه آماده

 آمد. به دستهای اصلی  های فرعی و مقوله های مفهومی، مقوله ناسهشاولیه، 

 ها یافته

تحصیالت )دیپپلم   ازنظرمرد( بود؛ که  3زن و  14کننده ) مشارکت 17های پژوهش حاصل از مصاحبه با  داده

نفر(، طبقه اجتماعی )پایین  3، آزاد 7، کارمند 7دار  نفر(، شغل )بیکار/خانه 5، تکمیلی 6لیسانس ، 6 تر پایینو 

و بیش از شانزده سال  6، میان شش تا پانزده سال 4نفر(، طول ازدواج )کمتر از پنج سال  2 باال، 11، متوسط 4

نفپر(، تعپداد فرزنپدان     3هفت سپال  ، بیش از 3، چهار تا شش سال 11نفر(، فاصله سنی زوجین )تا سه سال  7

 تپا حپدی  ، 6رابطپه همسپری )مطلپوب     تیفیک نفر(، 1، بیش از دو فرزند 5، دو فرزند 11)کمتر از دو فرزند 

 نفر( متنوع بودند. 11 شمال غرب، 1، غرب 3، شرق 2نفر( و منطقه بومی )مرکز  5، نامطلوب 6مطلوب 

 2مقوله فرعی و  11مفهومی،  شناسه 25مفهوم اولیه،  48باز، کد  326ها،  بر مبنای فرایند تحلیل و کاهش داده

کننپدگان   از دیپدگاه شپرکت   کشپش زناشپویی  اسپتخراج گردیپد.    کشپش زناشپویی  ی اصلی مرتبط با  مقوله

ی اصپلی   اسپت. دو مقولپه   شپده  تعریپف « و خوشایندی رابطه زناشپویی  داشته شدن  دوست قابلیت»صورت  به

هپای مصپاحبه در    از مپتن  شپده  اسپتخراج شد. ساختار مفپاهیم   شناسایی یی همسر رابطه کششو  همسر کشش

 های اصلی به شرح زیر است: قالب مقوله

 همسر کشش. 1

. ساختار استمقوله فرعی  6مفهومی و  شناسه 14مفهوم اولیه،  27همسر دربرگیرنده  کششمقوله اصلی 

نشان  1ها در جدول  های مربوط به آن ایتایرانی و رو همسرانهمسر در  کششمفاهیم مربوط به مقوله اصلی 

                                                                                                                     
1. conventional qualitative content analyses 
2. zigzag 

https://fcp.uok.ac.ir/?lang=en
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 کششهای فرعی  همسر دربرگیرنده مقوله کشش، مقوله اصلی 1است. بر پایه اطالعات جدول  شده داده

های مفهومی  شناسه)با  عاطفی کششی جذاب، پوشش جذاب(،  های مفهومی چهره شناسه)با  ظاهری

های مفهومی سبک  شناسه)با  رفتاری کشش های عاطفی منفی(، های عاطفی مثبت، نداشتن حالت حالت

های مفهومی  شناسه)با  فکری کششزندگی جذّاب، سبک ارتباطی جذّاب، رفتارهای جنسی جذّاب(، 

)با اجتماعی  کششهای مفهومی صداقت، درستکاری( و  شناسه)با  اخالقی کششنگری(،  فکر بودن، مثبت هم

 .استتناسب فرهنگی( خانوادگی،  کششهای مفهومی افتخار به همسر،  شناسه

 همسر در میان همسرهای ایرانی کششساختار مفاهیم مربوط به مقوله اصلی  1جدول 

هایمقوله

 فرعی

هایشناسه

 مفهومی
 هاینمونهروایت مفاهیماولیه

 کشش

 ظاهری

ی  چهره

 جذّاب

 چهره جذاب

 برای همسر کرده آرایش
 (.31، پ 15کننده  )شرکت بود چهره خوبیاش هم  چهره

 پوشش جذّاب
 خود رسیدن به ظاهر

 لباس جذاب

، 6کننده  که من دوست دارم )شرکت اولیهاش، نحوه لباس پوشیدن او،  در رفتار روزمره

 (.25پ 

 کشش

 عاطفی

های  حالت

 عاطفی مثبت

 داشتن عالیق مشترک

، شاد بامحبتآرام، مهربان، 

 بودن

کنم  نیست فكر می طوری اینخندد( چون خودش  ام )می کنم خیلی آدم شادی فكر می

 (.91، پ 15کننده  )شرکت این پرحرفی منو خیلی دوست داره و شاد بودنمو

نداشتن 

های  حالت

 عاطفی منفی

 تهاجمی نبودن

 حساس نبودن

 عصبی نبودن

 (.41، پ 6کننده  )شرکت گه همسرم کمی تنده و عصبانی شد هر چی خواست می

 کشش

 رفتاری

سبک زندگی 

 جذّاب

 داری خانهدر  کشش

 های رمانتیک ایجادصحنه

آد که جذابتره. بعضی چیزای متضاد هست که برای  چیزایی هم از توش در می پس

 (.65، پ 11کننده  )شرکت شه آدم جالب می

سبک 

ارتباطی 

 جذّاب

 تواضع، خوشروئی،

 رفتاری، خوش

 گفتن جذّاب سخن

 (.31، پ 15کننده  زد )شرکت زد، به موقع حرف می خیلی قشنگ حرف می

رفتارهای 

 جنسی جذّاب

انجام رفتارهای جنسی 

 جذاب

گم نه من این  ذارم. یعنی نمی اش کم نمی که من تو سكس و اینا هم هیچ چی واسه این

کننده  دم )شرکت شه انجام می شون می مندی کنم. هر چیزی که باعث رضایت کارو نمی

 (.91، پ 15

 کشش

 فكری

 همفكر بودن
 اعتقادی کشش

 ن هدف مشترکداشت
 (.37، پ 8کننده  )شرکت با هم همفكر و همسو هستن

 نگری مثبت نگری مثبت
شه  جا شروع می نگر. یک تضاد بزرگمون از این نگرم خانمم منفی گم من مثبت من می

 (.49، پ 9کننده  )شرکت

 کشش

 اخالقی

 صداقت صداقت
گه. من  من می خیلی صادقه. با صداقت حتی کارهایی که جالب نیست و کرده به

 (.41، پ 11کننده  کنم )شرکت قدر اعتماد دارم هر چی بگه باور می اون

 (.39، پ 4کننده  )شرکتکنه  را بیشتر می محبتعشق و  کاری درست درستكاری درستكاری

 کشش

 اجتماعی

 (.55، پ 10کننده  )شرکت کنم گه من به تو افتخار می می افتخار به همسر افتخار

 (.47، پ 2کننده  هامون کامالً با هم جور بودن )شرکت خدا جور کرده که خانواده ها جور بودن خانواده دگیج. خانوا

تناسب 

 فرهنگی
 تناسب فرهنگی

خیلی با هم فرق   کنم که ما تو پیوند زندگیمون از لحاظ فرهنگی و سنتی احساس می

 (.57، پ 15کننده  کنیم. این تفاوت مشكالت زیادی رو به وجود آورده )شرکت می

https://fcp.uok.ac.ir/issue_7820_7830.html?lang=en
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 رابطه همسری کشش. 2

. اسپت مقولپه فرعپی    5مفهپومی و   شناسپه  11مفهپوم اولیپه،    21 دربرگیرنپده  رابطه همسری کشش مقوله

هپا در   هپای مربپوط بپه آن    ایرانی و روایت همسرانرابطه همسری در میان  کششساختار مفاهیم مقوله اصلی 

ی همسپری دربرگیرنپده    رابطپه  کشش، مقوله اصلی 2عات جدول بر پایه اطال است. شده دادهنشان  2جدول 

های مفهپومی   شناسه)با  لذت(، بستگی دلهای مفهومی تداوم رابطه، تداوم  شناسه)با  پایداریهای فرعی  مقوله

هپای   شناسپه )بپا   خوشنوودی ی جنسی(،  به همسر، لذت از رابطه فکر کردن، لذت از داشته شدنلذت دوست 

هپای مفهپومی احسپاس اطمینپان، احسپاس       شناسپه )با  آرامش خوشنودی جنسی(، مفهومی خوشنودی روانی،

 .استهای مفهومی احساس خوشحالی، احساس خوشبختی(  شناسه)با  شادیامنیت( و 

 رابطه همسری در میان همسرهای ایرانی کششساختار مفاهیم مربوط به مقوله اصلی  2جدول 

هایمقوله

 فرعی

هایشناسه

 مفهومی
 هاینمونهروایت مفاهیماولیه

 پایداری

 میلبهتداومرابطه
 به طالق فكر نكردن

 ترک نكردن خانه

شن فک  شه آدم تو زندگی جلو بره. اونایی که متوقف می باعث می دوست داشتن

 (.11، پ 7کننده  شرکتندارن )دیگه رو دوست  کنم هم می

 بستگیدلتداوم
 عدم پشیمانی

 دلزده نشدن

ای نزدیک ما ازدواج کردن و پیوند عاطفی خوبی هم با هم ه مثالً یكی از فامیل

 (.49، پ 3کننده  رفته ضعیف شد )شرکت داشتن. ولی رفته

 لذّت

داشتهلذّتدوست

 شدن

 دوست داشته شدن

 دوست داشتن هم

ده  شی یه حسی به آدم می ده. وقتی وارد خونه می خیلی احساس خوبی به آدم می

 (.41، پ 15کننده  شرکتردی )برگکه کسی نگرانته، منتظرته 

لذّتفکرکردنبه

 همسر

 خاطرات جذاب

 فكر خوشایند

کننده  وقتی از اون فكر لذّت ببره، یعنی دلبستگى دارد؛ واقعاً عالقمنده ... )شرکت

 (.7، پ 6

یلذّتازرابطه

 جنسی

 لذت از رابطه

 ی جنسی رابطه

بخشه  م خیلی خوبه؛ لذتره. یعنی سكشون ه شون خوب پیش می رابطه زناشویی

 (.41، پ 15کننده  )شرکت برای هردوشون

 خوشنودی

 خوشنودیروانی
 ارضای روحی

 ارضای روانی

شیم  حتی با یه دست دادن، بغل کردن، یا با یه کار کوچک ارضای روحی می

 (.55، پ 3کننده  )شرکت

 خوشنودیجنسی
 نیاز جنسی

 خوشنودی جنسی

کننده  )شرکت گه منم نیاز دارم ه نیازه دیگه. مادرم مییا از لحاظ جنسی، باالخره ی

 (.21، پ 12

 آرامش

 اطمینان
 فراموشی مشكالت

 دلگرمی

... و این چیزا چون ثابت شده برام مطمئن هستم و مشكلی ندارم و این چیزا منو 

 (.21، پ 6کننده  کنه )شرکت به زندگى مطمئن می

 امنیّت
 احساس امنیت

 احساس آرامش
 (.29، پ 8کننده  خواد با امنیت کنارش باشم... )شرکت ر دلم میمن چقد

 شادی

 خوشحالی
 احساس خوشحالی

 ابراز خوشحالی

 کنی، اینو بارها هم گفتی... گم تو که از داشتن من ابراز خوشحالی می من می

 (.27، پ 8کننده  )شرکت

 خوشبختی
 احساس خوشبختی

 

شه، چون دارم از خودم تأیید  ر می... االن احساس خوشبختیم داره چند براب

 (.47، پ 11کننده  )شرکت گیرم می

https://fcp.uok.ac.ir/?lang=en
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 گیری بحث و نتیجه

نتایج  بر پایه گردید. اجرا ایرانی همسراندر میان  کشش زناشویی نمود شناسیپژوهش حاضر با هدف 

و  داشته شدن  از قابلیت دوست عبارت استکنندگان  از دیدگاه شرکت کشش زناشویی ،پژوهش

 کششتوان در ابعاد  ایرانی می همسرانرا از دیدگاه  کشش زناشویی همچنینرابطه زناشویی.  خوشایندی

پایداری، لذت، ) رابطه همسری کششو  (ظاهری، عاطفی، رفتاری، فکری، اخالقی و اجتماعی) همسر

 توصیف کرد. (خوشنودی، آرامش و شادی

در دسترس پژوهشگر نبود امکان  ییکشش زناشوپژوهشی کیفی درباره برساخت تعریف  ازآنجاکه

 & Aronاما در ادبیات موجود از دیدگاه  دیگر وجود نداشت؛ های پژوهشمقایسه نتایج این پژوهش با 

Lewandowsky (2001 )داند که  رزیابی مثبت فرد نسبت به دیگری میمیان فردی عبارت از نگرش و ا کشش

دربرگیرنده سه مؤلفه رفتاری )تمایل به نزدیک شدن به فرد(، شناختی )عقاید مثبت نسبت به فرد( و عاطفی 

در این پژوهش از  کشش زناشوییشده برای  رسد تعریف ارائه )احساس مثبت به فرد( است. به نظر می

 .گیرد برمیتعریف فوق را در  لفهمؤایرانی، هر سه  همسراندیدگاه 

و « همسر کشش»دربرگیرنده دو مقوله اصلی  کشش زناشوییکنندگان در پژوهش،  از دیدگاه شرکت

نیز پژوهش کیفی خاصی  کشش زناشویی. درباره برساخت ابعاد مفهومی است« ی همسری رابطه کشش»

ها را  پیوندی خود، جذب اشخاص شده و آن های روان بنهانسان بر پایه جهت مقایسه نتایج در دسترس نبود. 

همسرها نیز بر (. Saffarynia & Hasanzadeh, 2012گیرد ) های مهم زندگی خود در نظر می همچون شخصیت

ی بدنی  خصوص در جنبه عاد گوناگون و بهی زناشویی خود را در اب ی شناختی خود، همسر و رابطه پایه نقشه

 داشته دوستی زناشویی است، ارزیابی کرده و قابلیت  های ظاهری و جنسی که مختص رابطه یعنی جنبه

همسرهای ایرانی در ارزیابی ازدواج خود، هم  دیگر عبارت به ؛کنند و خوشایندی زناشویی را بررسی می شدن

اند و نتیجه این  ی همسری توجه داشته های رابطه کششها و  ویژگی های همسر و هم به کششها و  به ویژگی

 کند. را تعیین می کشش زناشوییی  ارزیابی درجه

، «رفتاری کشش»، «عاطفی کشش»، «ظاهری کشش»های مفهومی  شناسه« همسر کشش»مقوله اصلی 

ها در مفهوم  این یافته . نتایج مشابه باگیرد برمیرا در « اجتماعی کشش»و « اخالقی کشش»، «فکری کشش»

 Nemati؛ McNulty, Neff & Karney (2008)؛ Abdollah, Hadi & Abdou (2020)ظاهری با نتایج پژوهش  کشش

Sogholitappeh, Salehi, Sadat Karimi & Khaledin (2020 در مفهوم )رفتاری با نتایج پژوهش  کششEstrada
 

عاطفی با نتایج  کشش( در مفهوم 2020) Nemati Sogholitappeh, Salehi, Sadat Karimi & Khaledin؛ (2009)

https://fcp.uok.ac.ir/issue_7820_7830.html?lang=en
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080430767017873
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080430767017873
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080430767017873
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2859606
https://dx.doi.org/10.21608/bjas.2020.137143
http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.22.1.135
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516654.1399.10.1.3.4
https://digitalcommons.du.edu/etd/185
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516654.1399.10.1.3.4
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 ,Nemati Sogholitappeh, Salehi؛ Isanejad & Hooshmand (2020)(؛2009) Bakhtiarpoor & Ameriتحقیق 

Sadat Karimi & Khaledin  (2020 ؛) کری با نتایج پژوهش ف کششدر مفهومMohammadi (2013 ؛)Isanejad 

& Hooshmand  (2020) های  اخالقی با نتایج پژوهش کشش، در مفهومEstrada
 & Isanejad(؛ 2009) 

Hooshmand  (2020) ؛Karimi Saany, Esmaili, Falsafineghad, Shafiabadi, Frahbakhsh, Ehyaee (2010 و )

Kojastemehr & Mohammadi (2017) ها در  توان گفت که انسان است. در تبیین این نتایج می آمده دست به

ها، ابعاد گوناگون ظاهری، عاطفی، رفتاری، فکری، اخالقی و  گذاری به آن ارزیابی دیگران و ارزش

فرد بودن رابطه، احتماالً  دهند. درباره همسر با توجه به منحصربه میقرار  موردبررسیمقابل را  اجتماعی فرد

، کشش زناشویی( در توصیف ابعاد 2020) Toboreخواهد بود.  مدنظرطور نسبی  بسیاری از ابعاد فوق به

های شخصیتی و  در ظاهر، زیبایی، توانمندی، ویژگی کششمادی و غیرمادی همسر را دربرگیرنده  کشش

های  کنندگان در این پژوهش، برخی از جنبه های شرکت دانسته است. البته طبق روایتموقعیت اجتماعی 

نیز Braxton-Davis (2010 )بیشتری داشتند.  اهمیتعاطفی، رفتاری و اخالقی  کششهمسر مانند  کشش

های شخصیتی  در شروع رابطه عاشقانه به این نتیجه رسید که ویژگی یکدیگردرباره عوامل جذب همسرها به 

مورد معتقد است، گرچه خود همسرها ( در این 2011) Goddard فیزیکی است. اما کششتر از  کننده تعیین

فیزیکی همچنان نقش  کششاند که  ها نشان داده آورند، اما پژوهش نمی حساب بهفیزیکی را مهم  کشش

از  کشش زناشوییمهم است تفسیر ابعاد  اینجادر  آنچهعمده را در جذب اولیه همسرها به همدیگر دارد. 

رسد در بافت  ها گذشته است. لذا به نظر می اج آندیدگاه همسرهای ایرانی است که مدتی از ازدو

کنندگان در پژوهش، ابعاد عاطفی، رفتاری و اخالقی در طول رابطه  و شرایط مشارکت موردبررسی

 فیزیکی داشته است. کششزناشویی، اهمیت بیشتری نسبت به 

و « آرامش»، «دیخوشنو»، «لذت»، «پایداری»های مفهومی  شناسه« ی همسری رابطه کشش»مقوله اصلی 

Estradaهای  . نتایج مشابه با نتایج این تحقیق، در مفهوم پایداری در پژوهشگیرد برمیرا در « شادی»
 

 Allendorf & Ghimireدی با نتایج مطالعات (، در مفهوم خوشنو2015) Willoughby, Hall & Luczak(؛2009)

Graham, Liu & Jeziorski(؛ 1995) Busby, Christensen, Crane & Larson(؛ 2012)
 ,Khalatbari(؛2006) 

Ghorbanshiroudi, Niaz Azari, Bazleh & Safaryazdi (2013 ؛)Spanier
 Kojastemehr & Mohammadi(؛ 1979)  

 Enacheهای  ( و در مفهوم آرامش با نتایج پژوهش2014) Khodadadi, Nazar, Ahmadi & Hasani(؛ 2017)

توان گفت دوام و  است. در تبیین این نتیجه می آمده دست بهKojastemehr & Mohammadi (2017 )(؛ 2013)

به لحاظ  ازآنجاکه(. Ainsworth, 1989است ) شده گرفتههای پیوند عاطفی در نظر  پایایی یکی از ویژگی

https://fcp.uok.ac.ir/?lang=en
https://www.sid.ir/FileServer/JF/25913881004
https://civilica.com/doc/1229442
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516654.1399.10.1.3.4
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516654.1399.10.1.3.4
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516654.1399.10.1.3.4
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516654.1399.10.1.3.4
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516654.1399.10.1.3.4
https://www.sid.ir/FileServer/JF/4016313920107.pdf
https://civilica.com/doc/1229442
https://digitalcommons.du.edu/etd/185
https://civilica.com/doc/1229442
https://www.sid.ir/FileServer/JF/6007413890707.pdf
http://ijfp.ir/article-1-149-en.pdf
http://ijfp.ir/article-1-149-en.pdf
https://www.researchgate.net/publication/341487919_Towards_a_Comprehensive_Theory_of_Love_The_Quadruple_Theory/fulltext/5ec3d463a6fdcc90d682baf4/Towards-a-Comprehensive-Theory-of-Love-The-Quadruple-Theory.pdf
https://scholarworks.gvsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1235&context=mcnair
https://www.sciencedirect.com/book/9780702033971/core-psychiatry#book-info
https://digitalcommons.du.edu/etd/185
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(، Larsen, Ommundsen & Van Der Veer, 2018آید ) می حساب به کششکننده در  نظری، پاداش عامل تعیین

پیامدهای مثبتی مانند پایداری و دوام ازدواج، کسب لذت و خوشنودی از آن و رسیدن رسد  لذا به نظر می

شود  گردد، موجب می موجب ایجاد احساس شادی در طرفین می درمجموعکه  به آرامش در کنار همسر

ا ی همسری جذاب، ب رابطه های مؤلفه دیگر عبارت بهداشتنی ارزیابی شود.  ی همسری خوشایند و دوست رابطه

های  تواند منجر به خوشایندی آن و در صورت ضعف در ایجاد هیجان ایجاد هیجانات مثبت در طرفین می

ثباتی، عدم لذت، نارضایتی،  ها، دربرگیرنده بی های منفی مقابل آن ها و پویائی یا ایجاد هیجان ذکرشدهمثبت 

 پساین  درمجموع. ناشویی گرددی ز زوجین از رابطه رمقی بیتنش و ناآرامی و غم، منجر به دافعه و 

 رابطه زناشویی است. کششهای ارتباطی میان همسرها در تعیین  دهنده اهمیت پویائی نشان

 ها و پیشوهادهای پژوهش محدودیت

کمی داوطلبان مرد که تمایل به شرکت در  ازجملههایی وجود داشت.  در اجرای پژوهش محدودیت

ابتدا  پژوهشگرها در پژوهش؛ که  ضی از داوطلبان زن از شرکت آنپژوهش داشته باشند، ممانعت همسر بع

سعی در جلب موافقت همسر آنان کرده و در صورت عدم موافقت، با توجه به رویکرد پژوهشی کیفی، 

بود. با توجه به هدف این پژوهش  اغماض قابلکنندگان  گیری و امکان استفاده از سایر شرکت روش نمونه

 با رویکرد کیفی گردد در جامعه ایران بود، به پژوهشگران پیشنهاد می ناشوییکشش زکه توصیف برساخت 

را در روابط دوطرفه  کششابعاد مفهومی های فرهنگی دیگر و  را در بافت کشش زناشوییابعاد مفهومی 

ان و نتایج آن را با نتایج این پژوهش مقایسه کنند. همچنین به پژوهشگربررسی کنند دیگر در جامعه ایرانی 

ابزار سنجش  کشش زناشوییدر این پژوهش، برای  اکتشاف شدهشود بر پایه ابعاد و مفاهیم  پیشنهاد می

را در آموزش  کشش زناشوییشود مشاوران و درمانگران مسائل زناشویی، ابعاد مفهومی  پیشنهاد می .بسازند

را در ارزیابی رابطه  کششعاد شود درمانگران زوجی اب های زوجی، بکار گیرند. همچنین پیشنهاد می مهارت

 کار کنند. کشش ابعادایرانی روی  همسرانو در مداخالت درمانی زوجی در بافت  کارگیرند بهزوجی 

 

 

 

https://fcp.uok.ac.ir/issue_7820_7830.html?lang=en
http://rozenbergquarterly.com/attraction-and-relationships-the-journey-from-initial-attachments-to-romantic-love/
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 پژوهش اخالق

 در شرکت جهت آگاهانه یخوشنود جلب و کنندگان مشارکت هیتوج ملهازج یاخالق نکات پژوهش نیا در

 عدم ها، داده از جدا صورت به افراد تیهو حفظ ،یرازدار و اطالعات یمحرمانگ اصل تیرعا پژوهش،

 .دیگرد تیرعا پژوهش، یاجرا محل مالکان حقوق و کنندگان مشارکت اظهارات درباره یاخالق قضاوت

 سودگانینو مشارکت

 سوم و دوم سندهینو مقاله، نگارش و ها داده لیتحل ها، داده یآور  جمع پژوهش، نیا در اول سندهینو سهم

 .بودند پژوهش مشاور استاد چهارم سندهینو و راهنما دیاسات

 یمال موابع

 در ها زوج یعاطف وندیپ یبرا مدل کی ارائه و ابعاد نییتع عنوان با یدکتر رساله از مستخرج مقاله نیا 

 .است تهران یخوارزم دانشگاه

 ها داده و مواد به یدسترس

 .است موجود مسئول سندهینو نزد در لیتحل مستندات و مصاحبه متون ،یصوت نسخه

 کوودگان مشارکت تیرضا و یاخالق دیتائ

 آگاهانه یخوشنود مصاحبه از قبل گر مصاحبه بوده، دانشگاه دییتأ مورد ح/488/63 کد با رساله

 هیته شماره با مصاحبه متون و یصوت یها لیفا تمام نیهمچن. نمود جلب یشفاه طور به را کنندگان شرکت

 .شد حفظ گر مصاحبه نزد محرمانه طور به ها آن تیهو و دیگرد

 انتشار یبرا ضایتر

 .دارند کامل رضایت مقاله نیا انتشار از سندگانینو 

 موافع تعارض درباره حیتصر

 یعلم ئتیه عضو پژوهش نیا اول سندهینو. ندارد منافات یسازمان ای شخص چیه منافع با پژوهش نیا 

 یخوارزم دانشگاه یعلم ئتیه عضو همه چهارم و سوم دوم، سندگانینو و جانیآذربا یمدن دیشه دانشگاه

 .باشند یم تهران

 یسپاسگزار

 و نیآوارس یملک صادق دکتر ،یحسنخان یهاد دکتر انیآقا و یبهشتیارد میمر دکتر خانم از سندگانینو 

 و تشکر کمال رشد اورانی مشاوره مرکز کارکنان و تیریمد پژوهش، در کنندگان شرکت زاده،یعل محمد

 .دارند را یقدردان

 

https://fcp.uok.ac.ir/?lang=en


20                                                   Family Counseling and Psychotherapy, Vol. 11, No. 2 (32), 2022  

 
  

 
 

References 

Abdollah, I. Y., Hadi, H. M. Ei., & Abdou, H. A. (2020). The Impact of Male Physical 

Attractiveness in Predicting Wives' Marital Satisfaction. Benha Journal of 

Applied Sciences, 5(6)(2), 295-299. 

https://dx.doi.org/10.21608/bjas.2020.137143 

Ainsworth, M. D. S. (1989). Attachments beyond infancy. American Psychologist, 

44(4), 709-716. https://doi/10.1037/0003-066X.44.4.709 

Allendorf, K., & Ghimire, D. J. (2013). Determinants of Marital Quality in an 

Arranged Marriage Society. Social Science Research, 42, 59-70. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ssresearch.2012.09.002 

Aron, A., & Lewandowsky, G. (2001). International Encyclopedia of the Social & 

Behavioral Sciences, Interpersonal Attraction. Elsevier Ltd. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080430767017873 

Avani, M., & Zarei Mahmoodabadi, H. (2021). Investigation on the Reasons and 

Backgrounds of Women's Extramarital Relations from Men's Perspective: A 

Grounded Theory. Family Counseling and Psychotherapy, 29, 125-150. 

http://ensani.ir/file/download/article/1628597042-10113-29-6.pdf 

Bankipour Fard, A. H. (2014). Pathology of the family institution in Iran with the 

emphasis on marriage and divorce qualification. Tehran: Islamic Iranian 

Pattern of Progress Center. http://opac.nlai.ir/opac-

prod/bibliographic/3648440 

Bakhtiarpoor, S., & Ameri, Z. (2009). Relationship between Spouse-Specific 

Dependency and Irrational Beliefs with Burnout among Ahvaz Teachers. New 

Findings in Psychology, 4(10), 53-70. 

https://www.sid.ir/FileServer/JF/25913881004 

Braxton-Davis, P. (2010). The Social Psychology of Love and Attraction. McNair 

Scholars Journal, 14(1), Article 2. 

https://scholarworks.gvsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1235&context=m

cnair 

Busby, D. M., Christensen, C., Crane, D. R., & Larson, J. H. (1995). A revision of the 

Dyadic Adjustment Scale for use with distressed and nondistressed couples: 

https://fcp.uok.ac.ir/issue_7820_7830.html?lang=en
https://bjas.journals.ekb.eg/article_137143_5fd5fffd2a00629dae2c076f0ff349ac.pdf
https://dx.doi.org/10.21608/bjas.2020.137143
https://doi/10.1037/0003-066X.44.4.709
http://dx.doi.org/10.1016/j.ssresearch.2012.09.002
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080430767017873
https://fcp.uok.ac.ir/article_61732_0e47dc999e609bb449e258f472094573.pdf
http://ensani.ir/file/download/article/1628597042-10113-29-6.pdf
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3648440
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3648440
https://www.sid.ir/FileServer/JF/25913881004
https://scholarworks.gvsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1235&context=mcnair
https://scholarworks.gvsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1235&context=mcnair
https://scholarworks.gvsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1235&context=mcnair


   Family Counseling and Psychotherapy, Vol. 11, No. 2 (32), 2022                                              21   

 
  

 
 

Construct hierarchy and multidimensional scales. Marital and Family 

Therapy, 21(3), 289-308. https://doi/10.1111/j.1752-0606.1995.tb00163.x 

Enache, R. G. (2013). Study on the Relationship between Communication and 

Marital Attachment in Romanian Families. Procedia-Social and Behavioral 

Sciences, 84, 811-814. https://doi/10.1016/j.sbspro.2013.06.652 

Estrada, R. I. (2009). An Examination of Love and Marital Satisfaction in Long-term 

Marriages. Ph.D. Dissertation. The University of Denver, Denver, USA. 

https://digitalcommons.du.edu/etd/185 

Fasihy, A. (2011). Quality Management in Qualitative Research. Research, 3(2), 45-

66. http://ensani.ir/file/download/article/20130115083625-9711-40.pdf 

Graham, J. M., Liu, Y. J., & Jeziorski, J. L. (2006). The Dyadic Adjustment Scale: A 

reliability generalization meta-analysis. Marriage and Family, 68(3), 701-717. 

https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2006.00284.x 

Goddard, N. (2011). Core Psychiatry, Psychology. Wright, P., Stern, J. & Phelan, M. 

(Eds), Elsevier LTD. 

https://www.sciencedirect.com/book/9780702033971/core-

psychiatry#book-info 

Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research, 

Handbook of qualitative research. London CA: Sage. 

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PPP356/Guba%20&%20Li

ncoln%201994.pdf 

Hadian, S., & Amini, D. (2019). Prediction Of Marital Disturbance Based On 

Emotional Intelligence, Communication Skills And Marital Conflicts Of 

Married Students Of Hamedan Azad University. Women’s Studies, 10(1), 179-

211. https://www.sid.ir/FileServer/JF/4016313982709 

Heshmatian N., Taiiari Asl, E., Koobineghad M. B., & Shojaii, M. A. (2019). Bond-

Seeking and Interpersonal Attraction: A Way to exit from Interpersonal Crisis 

in Iran. Sixth Conference of Psychology and Educational and Social Science, 

Babol, Iran. https://civilica.com/doc/906450/ 

Isanejad, O., & Hooshmand, SH. (2020). Mate Selection Criteria for Short-term and 

Long-term Relationships: The Role of Gender and Previous Relationships with 

https://fcp.uok.ac.ir/?lang=en
https://doi/10.1111/j.1752-0606.1995.tb00163.x
https://doi/10.1111/j.1752-0606.1995.tb00163.x
https://doi/10.1016/j.sbspro.2013.06.652
https://digitalcommons.du.edu/etd/185
http://ensani.ir/file/download/article/20130115083625-9711-40.pdf
https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2006.00284.x
https://www.sciencedirect.com/book/9780702033971/core-psychiatry#book-info
https://www.sciencedirect.com/book/9780702033971/core-psychiatry#book-info
https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PPP356/Guba%20&%20Lincoln%201994.pdf
https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PPP356/Guba%20&%20Lincoln%201994.pdf
https://www.sid.ir/FileServer/JF/4016313982709
https://civilica.com/doc/906450/
https://ssoss.ui.ac.ir/article_24795_d0af891431f6173650c7641f552ba505.pdf
https://ssoss.ui.ac.ir/article_24795_d0af891431f6173650c7641f552ba505.pdf


22                                                   Family Counseling and Psychotherapy, Vol. 11, No. 2 (32), 2022  

 
  

 
 

the Opposite Sex. Strategic Research on Social Problems in Iran, 29, 31-54. 

https://civilica.com/doc/1229442 

Karimi Saany, P., Esmaili, M., Falsafineghad, M., Shafiabadi, A., Frahbakhsh, K., & 

Ehyaee, K. (2010). Compiling Pre-marriage Counseling Content According to 

Identification of Ethical and Spiritual Factors and Skills Predicative of a 

Successful Marriage among the Couples of Tabriz. Woman and Family 

Studies, 2(7), 121-132. https://www.sid.ir/FileServer/JF/6007413890707.pdf 

Karandashev, V., & Fata, B. (2014). Change in Physical Attraction in Early Romantic 

Relationships. Interpersonal, 8(2), 257–267. 

http://dx.doi.org/10.5964/ijpr.v8i2.167 

Khalatbari, J., Ghorbanshiroudi, S., Niaz Azari, K., Bazleh, N., & Safaryazdi, N. (2013). 

The Relationship between Marital Satisfaction (Based on Religious Criteria) 

and Emotional Stability. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 84, 869–

873. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.664 

Khodadadi, J., Nazari, A. M., Ahmadi, K., & Hasani, J. (2014). Identifying the 

Successful Marriage: A qualitative and exploratory study. Strategic Studies 

For Exercise and Young Persons, 25, 9-23. https://civilica.com/doc/1213105 

Kojastemehr, R., & Mohammadi, R. (2017). The experience of happiness in 

enduring marriages: A qualitative study. Family Psychology, 3(2), 59-70. 

https://www.sid.ir/FileServer/JF/4023613950203 

Larsen, K. S., Ommundsen, R., & Van Der Veer, K. (2018). Being Human: Attraction 

and Relationship, the journey from initial attachment to Romantic Love. USA: 

Rosenberg. http://rozenbergquarterly.com/attraction-and-relationships-the-

journey-from-initial-attachments-to-romantic-love/ 

Luo, S., & Zhang G. (2009). What Leads to Romantic Attraction: Similarity, 

Reciprocity, Security, or Beauty? Evidence From a Speed-Dating Study. 

Personality, 77(4), 933-963. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-

6494.2009.00570.x 

McNulty James K., Neff Lisa A., & Karney Benjamin R. (2008). Beyond Initial 

Attraction: Physical Attractiveness in Newlywed Marriage. Family 

Psychology, 22)1(, 135–143. http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.22.1.135 

https://fcp.uok.ac.ir/issue_7820_7830.html?lang=en
https://ssoss.ui.ac.ir/article_24795_d0af891431f6173650c7641f552ba505.pdf
https://civilica.com/doc/1229442
https://www.sid.ir/FileServer/JF/6007413890707.pdf
http://dx.doi.org/10.5964/ijpr.v8i2.167
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/84/supp/C
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.664
https://civilica.com/doc/1213105
https://www.sid.ir/FileServer/JF/4023613950203
http://rozenbergquarterly.com/attraction-and-relationships-the-journey-from-initial-attachments-to-romantic-love/
http://rozenbergquarterly.com/attraction-and-relationships-the-journey-from-initial-attachments-to-romantic-love/
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6494.2009.00570.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6494.2009.00570.x
http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.22.1.135


   Family Counseling and Psychotherapy, Vol. 11, No. 2 (32), 2022                                              23   

 
  

 
 

Mohammadi, S. B. (2013). Examining the Model of Warm Relationships Between 

Spouses. Women’s Studies, 4(1), 163-197. 

https://www.sid.ir/FileServer/JF/4016313920107.pdf 

 Mohammad Pour, A. (2010). Anti-Method. Tehran: Sociologists. 

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2268623 

MohammadSadegh, A., Kalantar Koosheh, S. M., & Naimi, E. (2018). The Experience 

of Sexual Problems in Women Seeking Divorce and Women Satisfied with 

their Marriage: A Qualitative Study. A Qualitative Research. Health Sciences, 

7(1), 35-47. http://jqr1.kmu.ac.ir/article_90919.html 

Nemati Sogholitappeh, F., Salehi, K., Sadat Karimi, F., & Khaledin, M. (2020). 

Components of Quality of Marital Life: A Meta-Composite Study. Family 

Counseling and Psychotherapy, 29, 45-68. 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516654.1399.10.1.3.4 

Perry, S. J. (1998). A study of physical appearance and level of attraction to the 

opposite sex. Modern Psychological Studies, 6(2), 12-17. 

https://scholar.utc.edu/mps/vol6/iss2/3 

Saffarynia, M., & Hasanzadeh, P. (2012). Social Psychiatry Words Dictionary. 

Tehran: Arjomand. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2859606 

Shults, J. (2013). Factors of Attraction and Relationship Satisfaction: The Love-is-

Blind Bias and Perceived Risk of Infidelity. Florida State University Libraries. A 

Thesis. http://purl.flvc.org/fsu/fd/FSU_migr_uhm-0205 

Shakerian, A. (2010). Evaluation of the factors influencing marital satisfaction in the 

students of Islamic Azad University in Sanandaj. Scientific Journal of 

Kurdistan University of Medical Sciences, 14(4), 40-49. 

http://sjku.muk.ac.ir/article-1-274-fa.html 

 Spanier, G. B. (1976). Measuring dyadic adjustment: New scales for assessing the 

quality of marriage and similar dyads. Marriage and the Family. 38(1), 15-28. 

https://doi/10.2307/350547 

Sprecher S. & Hatfield E. (1985). Interpersonal Attraction. In: Stricker G., Keisner 

R.H. (Eds) From Research to Clinical Practice. Boston: Springer. 

http://www.elainehatfield.com/publications.html 

https://fcp.uok.ac.ir/?lang=en
https://www.sid.ir/FileServer/JF/4016313920107.pdf
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2268623
http://jqr1.kmu.ac.ir/article_90919.html
https://fcp.uok.ac.ir/article_61648_51df1dc829bc8d620cd96a21eaec351f.pdf
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516654.1399.10.1.3.4
https://scholar.utc.edu/mps/vol6/iss2/3
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2859606
http://purl.flvc.org/fsu/fd/FSU_migr_uhm-0205
http://sjku.muk.ac.ir/article-1-274-fa.html
https://doi/10.2307/350547
http://www.elainehatfield.com/publications.html


24                                                   Family Counseling and Psychotherapy, Vol. 11, No. 2 (32), 2022  

 
  

 
 

Sternberg, R. J. (1986). A Triangular Theory of Love. Psychological Review, 93(2), 

119-135. https://doi/10.1037/0033-295X.93.2.119 

Tobore, T. O. (2020). Towards a Comprehensive Theory of Love: The Quadruple 

Theory. Frontiers in Psychology, 11, 862. 

https://doi.org/10.3389%2Ffpsyg.2020.00862 

Vangelisti, A. (2004). Handbook of Family Communication. New Jersey: LEA. 

https://silo.pub/handbook-of-family-communication-leas-communication-

series.html 

Van Manen, M. (1990). Researching Lived Experience: Human Science for an 

Action Sensitive Pedagogy. New York: The State University of New York. 

https://www.amazon.com/Researching-Lived-Experience-Sensitive-

Philosophy/dp/0791404250 

Willoughby, B. J., Hall, S. S., & Luczak, H. P. (2015). Marital Paradigms: A Conceptual 

Framework for Marital Attitudes, Values, and Beliefs. Family Issues, 36(2), 

188–211. https://doi.org/10.1177%2F0192513X13487677 

Yeh W. C., Lee C. C., Yu C., Wu P. S., Chang J. Y., & Huang J. H. (2020). The Impact of 

the Physical Attractiveness and Intellectual Competence on Loyalty. 

Sustainability, 12(10), 3970. https://doi.org/10.3390/su12103970 

 

https://fcp.uok.ac.ir/issue_7820_7830.html?lang=en
https://doi/10.1037/0033-295X.93.2.119
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7248243/
https://doi.org/10.3389%2Ffpsyg.2020.00862
https://silo.pub/handbook-of-family-communication-leas-communication-series.html
https://silo.pub/handbook-of-family-communication-leas-communication-series.html
https://www.amazon.com/Researching-Lived-Experience-Sensitive-Philosophy/dp/0791404250
https://www.amazon.com/Researching-Lived-Experience-Sensitive-Philosophy/dp/0791404250
https://doi.org/10.1177%2F0192513X13487677
https://doi.org/10.3390/su12103970

