
          

 

          
  

 

 

www.mums.ac.ir 

Medical Journal of Mashhad 

University of Medical Sciences 

Vol. 65, No.1, P: 219-230 

Apr-May 2022 

 مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 1شماره، 65 سال 

 219.-230، صفحه 1401اردیبهشت-فروردین

 

 

 

 

 

 مقاله اصلی

مطالعه کیفی عوامل موثر فردی در سازگاری زناشویی 

 شهر یاسوجزوجین 

 06/01/1401 تاریخ پذیرش: -07/09/1400تاریخ دریافت:  

 

  1زیانعلی رو

  *2فهیمه نامدارپور

 3 فاطمه جواد زاده

 
دانشجوی دکترای مشاوره ، واحد خمیني شهر ، دانشگاه آزاد  1

 ، خمیني شهر / اصفهان ، ایرانمياسال

گروه مشاوره، دانشكده علوم انساني، واحد خمیني شهر، دانشگاه  2
 آزاد اسالمي، خمیني شهر، اصفهان، ایران

وه مشاوره، واحد خمیني شهر، دانشگاه آزاد اسالمي، استادیار، گر 3
 خمیني شهر، اصفهان، ایران

  
Email: namdarpour@iaukhsh.ac.ir 
 

 

 خالصه 
 مقدمه

هدف  سازگاری زناشویي یكي از مهمترین عوامل در تعیین ثبات و دوام رابطه زناشویي است لذا این پژوهش با

 نجام شد.اعوامل فردی در سازگاری زناشویي بررسي 

 روش کار

و تا  انجام شد.روش نمونه گیری هدفمند این پژوهش به شیوه کیفي با استفاده از روش تحلیل مضمون )تماتیک(

سال از ازدواج آنان  گذشته بود بدست 7نفر متاهل بصورت زوجي که حداقل  16حد اشباع بوده و داده ها از 

 نیمه ساختار یافته استفاده گردید.آمده است.برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه 

 نتایج 

 پنج پس از تحلیل محتوای داده ها شده است.  استفاده MAXQDR 2018 برای تحلیل داده ها از نرم افزار

رضایت جنسي،درک  )عوامل میان فردی مقوله اصلي حاصل گردیدکه به ترتیب اهمیت عبارتند از : 

عوامل (.نگرش مثبت نسبت به دیگران)خود ارزشمندی،مل درون فردیعوا(. بخشش و ایثار،انتقاد پذیری،متقابل

مسولیت پذیری، ،برونگرایي)عوامل شخصیتي(.تاب آوری ،ابراز خشم و نگراني،احساس شادماني)هیجاني

پذیرش و شناخت احساسات دیگران،تعادل ، پذیرش وشناخت احساسات خود)هوش اجتماعي(.معاشرتي بودن

 (. رفتاری 

 .شودميدر طول زندگي ایجاد  که عوامل فردی استبیشتر تابع سازگاری زناشویي  نتیجه گیری:
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 مقدمه
خانواده مهمترین نهاد جامعه و شكل دهنده شخصیت 

به منزله یكي از  1شویيسازگاری زنا باشد.ميميآد

مهمترین عوامل در تعیین ثبات و دوام رابطه زناشویي 

است و یكي از اصطالحاتي است که وسیعاً در مطالعات 

گیرد. این خانواده وزناشویي مورد استفاده قرار مي

اصطالح با بسیاری از اصطالحات دیگر همچون 

موفقیت »،«3شادکامي زناشویي»، «2رضایت زناشویي»

مرتبط است. در حالیكه « 5ثبات زناشویي»و« 4ویيزناش

اصطالحات قبلي هر کدام تنها یک بعد از ازدواج را 

دهند, سازگاری زناشویي یک اصطالح چند نشان مي

کند بعدی است که سطوح چندگانه ازدواج را روشن مي

و فرایندی است که در طول زندگي زوجین به وجود 

جتماعي و فرهنگي گرچه عوامل ا(.6،2005آید)گالمي

نقشي مهم در سازگاری زناشویي دارند، اما شواهد 

فردی های دهند که عوامل یا ویژگيميموجود نشان 

موثری برای سازگاری و ثبات های پیش بیني کننده

 در تعامالت زناشویي  .(1390 ،زناشویي هستند )اعتمادی

تأثیر سه عامل فردی مراقبت، خودکنترلي، و کنجكاوی 

فیت وسازگاری زناشویي مرتبط بر کی

 (.2021، 7است)جوزویوسیل و همكاران

 سازگاری زناشوئي انطباق وضعیتي است که وجود دارد

باشد . طبق این ميوضعیتي که مورد انتظار است  و

تعریف سازگاری زناشوئي وقتي وجود دارد که وضعیت 

موجود فرد در رابطه زناشوئي مطابق با آنچه که وی 

ته باشد و ناسازگاری زناشوئي وقتي وجود انتظار داش

                                                           
Marital Adjustment 1- 
2- Marital Satisfaction 
3 -Marital Happiness 
4 -Marital Success 
5 -Marital Stability 
6 - Gaal, F. 
7- Gozuyesil, E., Aslan, K. U., Atik, D., & Tar, 

E. 

دارد که وضعیت موجود فرد در رابطه زناشوئي با 

وضعیت مورد انتظار و دلخواه فرد منطبق 

چند ميسازگاری زناشویي مفهو.(1384نباشد)سلیمانیان ،

های بعدی است که نسبت به رضایت زناشویي از ویژگي

 (.8،0002و نیهیوزعیني تری برخوردار است ) وایزر
 ی،رــه همســبطاز راذیر ــئيناپادــش جــبخ لــتعام

ری گازساو ت ــسااني ــنساه ــبطراه ــدهرگونــمانن

جین زول  ـت تعامـموفقیی هاکمالاز ناشویي یكي ز

یند اناشویي فرری زگاز(. سا 2014، 9موندول )ستا

تعاملي ی لگوهاد و اوني  فرـگرگزش و دساح، صالا

بطه در راضایت رکثر اه حدـتیابي بـسر دوـجین به منظزو

(. هرگاه 2010، 10و همكاران باليست)ه انسته شددا

اهداف و نیازهای زوجین با هم ناهمخوان و ناسازگار 

گردد) ميباشد، باعث زمینه بروز اختالف و عدم تفاهم 

سازگاری زناشویي به معنای نداشتن  (.1397،نامدار پور 

نای ظرفیت سازگار مشكل در زندگي نیست بلكه به مع

شدن با مشكالت و و توانایي حل انهاست)ماداتیل و 

(.آنچه در ازدواج مهم است سازگاری 2008 ،11فبنسهو

و  زناشویي و رضایت از ازدواج است)احمدی

سازگاری زناشویي به عنوان یكي از  .(1388،همكاران

مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر خانواده است و زندگي 

یان تعامالت روزمره زن و شوهر شكل خانوادگي در جر

گیرد و همین تعامالت است که به زندگي خانوادگي مي

بخشد و انتظارات اعضای خانواده را از یكدیگر ميمعنا 

 .(1385سازد) محرابي زاده و همكاران،ميمشخص 
بنابراین سازگاری زناشویي یک فرآیند پویاست که 

ک پیوستاری ممكن است در هر نقطه ای از زمان روی ی

از کامال سازگار تا ناسازگار ارزیابي شود. به این ترتیب 

چندبعدی است که نسبت به ميسازگاری زناشویي مفهو

                                                           
8 - Weiser, D. A., & Niehuis, S. 
9 - Mondol, J. 
10 - Bali, A., Dhingra, R., & Baru, A. 
11 - Madathil, J., & Benshoff, J. M. 
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عیني تری برخوردار های رضایت زناشویي از ویژگي

( تعامالت از 1989) 1نظریه مبادله هومنز. بر اساساست

ل طریق  رابطه فرد با فرد یا روابط میان دو فرد است شك

معناها درکنش  کنش متقابل نمادینطبق نظریه  .گیردمي

گیرند ميمتقابل دوطرفه افراد در محیط اجتماعي شكل 

نمادها و معناها از کنش متقابل میان مردم بوجود 

ابعاد سازگاری  .(2،2009اسكین و همكارانآید)مي

، تفاهمی، مسئولیتپذیرایراني های زناشویي  در زوج

گرمي، و )نامداررض هستندحل تعا وتباطي ر ارساختا

کیفیت زندگي با سازگاری زناشویي  (.1396،همكاران 

سازگاری زناشویي در .(3،2019مانیكاروس رابطه دارد)

 (.  1388و همكاران،گیلي مردان بیشتر از زنان است)

خصومت مانند های بین فردی ویژگيهای درحلقه

گي. خصمانه مانند اضطراب، افسردهای خشم، تسلیم

تسلط خصمانه مانند، پرخاشگری کالمي، درگیری 

زناشویي بر سازگاری زناشویي تاثیر منفي دارند)اسمیت 

 (.4،2010و همكاران

زوجین بر سازگاری خودانگاره مثبت در حوزه شناختي  

وکیفیت زندگي آنان موثر است و با افزایش این خود 

و  یابد)یكزیكلميانگاره میزان سطح سازگاری  افزایش 

کنترل رفتاری (.در بین عوامل فردی، 5،2021همكاران

به طور معنادار و غیرمستقیم با سازگاری  زوجین

 (.6،2022) پیترموناکو و همكارانزناشویي رابطه دارد

بیني کننده سازگاری زناشویي تعهد و صمیمیت پیش

هستند. متغیرهای شغلي، تعهد، صمیمیت و آگاهي و 

                                                           
1- Aksan, N., Kısac, B., Aydın, M., & 

Demirbuken, S. 
2 - Nasar, J. L., & Julian, D. A. 
3 - Rose Monica, V. R. 
4 - Smith, T. W., Traupman, E. K., Uchino, B. 

N., & Berg, C. A. 
5 - Yüksekol, Ö. D., Baltaci, N., Yilmaz, A. N., 

& Ulucan, M. 
6 - Pietromonaco, P. R., Overall, N. C., & 

Powers, S. I. 

بیني زناشویي پیشنگرش جنسي سطوح سازگاری 

 (.1399کنند )بشارت و رفیع زاده، مي

مطالعه تحقیقات پیشین نشان دهنده آن است که 

سازگاری زناشویي  اصطالح چند بعدی است که 

کند به همین دلیل سطوح چندگانه ازدواج را روشن مي

زناشویي است.مرور ادبیات  های از مهمترین متغیر

از  یش ـهد با گذشت بدمين نشاد مطالعه منابع موجوو

، ویيـناشری زگازاـسرد وـمدر هش وژـپن از رـنیم ق

ط ـبزه رواوـحان  مندـندیشاین ـبمتغیر در ین ز اهنو

ین در افعالیت علمي ده و مباحث مهم بوو جز، جینزو

ن ین میادر است. ن اجریادر ني وفزر روزامینه بهطوز

 ویي ـناشعوامل موثر بر سازگاری زشناخت و توصیف 

ورت رـضدر تعامالت زوجي وخصوصا عوامل فردی 

در د. ـيکنـمح رـپیش مطاز بیش زی آنان را ساممفهو

ه ــمینس در زترــسدر دي ــکیفی اــهشهوژــین پــب

ن سي مفاهیمي چوربرد وــجوا ــب، ویيــناشزه ــبطرا

، هنر زوج سالم ویيــناشازدواج،رضایت زموفقیت 

ه در ان سازگاری کها زوجعاطفي بودن و پیوند 

جین ط زوتباار پویائيد بعااز ایكي ان عنوزناشویي به 

سد رمينظر به اما   ، ستاگرفته ار ه  قرـمطالعرد مو

متغیر یف ـتوصرد وـمد در موجوی اـهزی اـسم وـمفه

مینه زین دراو بررسي عوامل فردی  ناشویيری زگازسا

ده و در خصوص  علل وعوامل موثر برآنان  سا بورنا

ت. ـسه ادـنشم اـنجاوجهي ـل تـکیفي قابی  اـهش هوژـپ

ق ــتحقیدر خصوص اهمیت تحقیق در حوزه خانواده  

اده خانوی ي  پویائيهاــسربرای رــبراه رین ــي بهتــکیف

ده لعاق افوی  اـهده و  دادهگي بوادبط خانوو روا

آورد و يــهم مارـف ميد کرـیكرونسبت به ی را غنيتر

از اهداف پژوهشي از ي ــه برخــتیابي بــسظ داــه لحــب

رود چرا که در رویكرد کیفي ميفراتر ميرویكرد ک

شوند و متناسب با ميپدیده ها عیني و ثابت تلقي ن

(. در 2014) 7نــکلمشان متفاوت هستند گانونک وزمینه

                                                           
7 - Ganong, L., & Coleman, M. 
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کیفي به مطالعه امور طبیعي، زیستي پرداخته های پژوهش 

ید ها از منظر افراد تفسیر شود و ماهیت واقعي پدمي

 (.2004، 1نا و همكاران)اسپی گرددمي

طبق تحقیقات موجود هرچند متغیر هایي مانند کیفیت 

زندگي،رضایت زناشویي،ثبات زناشویي، موفقیت 

زناشویي مورد بررسي وتحقیق قرار ميزناشویي،شادکا

به متغیر  موجودوهشهای ژگرفتند اما هیچ کدام از پ

اشاره نكردند.اما در تئوری فردی موثر  و عللسازگاری 

تقدند که سازگاری فرآیندی است که در طول عم

آید و باعث تداوم و ادامه زندگي ميزندگي بوجود 

خواهد شد. طي بررسي ها ی انجام شده در هیچ کدام از 

قبلي به مطالعه ی متغیر سازگاری زناشویي های پژوهش

ضروری است برای لذا  از بعد کیفي پرداخته نشده است.

بررسي متغیر سازگاری زناشویي درتعامالت زوجي با 

رویكردی کیفي به این پدیده  پرداخته شود تا عوامل 

موثر برآنان مورد شناسایي قرار گیرد.  از تمام آنچه 

خالصه کرد که هدف از پژوهش چنین توان ميگفته شد

فردی در حاضر پاسخ به این سوال است که علل 

 اشویي چیست؟سازگاری زن

 نظر از و کاربردی هدف نظر از روش :تحقیق حاضر
برای تحلیل داده ها  روش کیفي و اکتشافي بوده است.

)مضمون(استفاده شد. برای انجام  2از تحلیل تماتیک

 از تحقیق ابتدا مالحظات اخالقي در نظر گرفته شد. پس
 ها کننده مشارکت حساسیت کاهش و ارتباط برقراری

 در آنها انتخاب دالیل و اطالعات کسب شرو به راجع
 و پژوهش روند ی نحوه مورد در الزم توضیحات نمونه،
 – گردید.نمونه ها به شیوه داوطلب ارایه اطالعات کسب

انتخاب شدند.تعداد نمونه شرکت کننده در این  3هدفمند

نفر متاهل بودند که نمره سازگاری  16پژوهش  

آماری کلیه زوجین شهر زناشویي باالیي داشتند. جامعه 

                                                           
1 - Ospina, S., Dodge, J., Godsoe, B., Minieri, J., 

Reza, S., & Schall, E. 
2- Thematic analysis 
3 - Volunteer - Purposeful 

شد بدلیل زیاد بودن جامعه آماری از ميیاسوج را شامل 

 این روش نمونه گیری خوشه ای استفاده نمودیم  در
 )خوشه ها بلوک مانند معیني نواحي به را شهر حالت
نمودیم و معموال بلوک ها بر  تقسیم اعضا( از هایي

فته اساس جهات اربعه و موقعیت جغرافیایي در نظر گر

 اینهای بلوک از را ساده تصادفي نمونه گاه یکآنشد و 
نان توزیع گردید آکردیم و پرسشنامه بین  انتخاب جامعه

ابتدای کار، تاکید بر پر کردن پرسشنامه به صورت  در

زوجي بوده است. معیار ورود به پژوهش داشتن نمره 

سال از  7سازگاری زناشویي باال و گذشتن حدا قل 

ک آنان وشرط خروج از  پژوهش عدم زندگي مشتر

همكاری ویا نمره پایین در سازگاری زناشویي بوده 

 زناشویي سازگاری است . برای تهیه نمونه از پرسشنامه
( استفاده شده است. شرکت 1959) 4واالس الک

کنندگان ازبین کساني انتخاب شدند که حداقل نمره 

ز داشتند و برای آنان هدف ا100سازگاری زناشویي 

پژوهش توضیح داده شد.بعد از اعالم رضایت کتبي 

مصاحبه ها آغاز گردید. داده ها با مصاحبه نیمه ساختار 

ماه  جمع آوری گردید. زمان هر  7یافته در طول  مدت 

دقیقه بوده است. در ابتدا  سه  90تا  40مصاحبه بین 

که ميمصاحبه بصورت آزمایشي  انجام گرفت.هنگا

اصلي انجام شد. های صاحبهتسلط حاصل گردید م

مصاحبه با یک سری سواالت دموگرافیک شروع و بعد 

با سواالت باز ) برای نمونه: آیا در زندگي زوجي 

چه عوامل فردی در سازگاری موثر  سازگاری داشتید؟ 

دانید؟و....( ميعلل این سازگاری را در چه بوده است؟ 

اطالعات که  از یک مصاحبه شونده ميادامه یافت. هنگا

آمد چنانچه مصاحبه شونده بعدی به ميجدیدی بدست 

شد تا ميکرد به عنوان سوال مطرح ميآن اشاره ن

 این کند یا خیر. درميمشخص شود در مورد آنان صدق 
 صورت مجدد مراجعه کنندگان شرکت به بارها مدت
 نظر چگونگي و متن در احتمالي ابهامات تا است گرفته

                                                           
4  -Locke, H. J., & Wallace, K. M. 
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 گیری سو بدون و شفاف تبصور شونده مصاحبه
آورده شود .مصاحبه  تحقیق فرایند و تحلیل در احتمالي

ها تا رسیدن به  درجه اشباع الزم ادامه یافت در این 

جدیدی در سه مصاحبه آخر حاصل های مطالعه یافته

مصاحبه ها ضبط گردید و  نشد.با رضایت نمونه ها،  ابتدا

وی کاغذ رجمله به جمله  پس از آن متن مصاحبه ها

پیاده شد. عبارات و جمالت مهم تعیین شده وکد اولیه 

تنظیم  گردید و مورد بازخواني قرار گرفتند. سپس بر 

اساس معنای کشف شده از جمالت و عبارات ، کد 

بعد . هایي که با هم شباهت داشتند در هم ادغام گردید

اصلي و های از چندین بار وارسي و باز خواني مقوله

گردیدند. آنگاه مفاهیم و کد اولیه فرعي مشخص 

استخراج گردیدو دسته بندی کدها صورت گرفت. 

  1 برای سهولت در کار و افزایش دقت از نرم افزار
MAXQDR 2018برای اعتبار  .استفاده شده است

( استفاده 1985) 2سنجي یافته ها از روش کوبا ولینكلن

وند شميشد. در این روش داد ها در چهار محور بررسي 

محور ارزش واقعي، کاربردی بودن ، تداوم و مبتني بر 

واقعیت بودن. برای بررسي ارزش واقعي بودن پس از 

شناسایي مولفه به مصاحبه شوندگان رجوع شد و آنها 

استخراج شده را تایید کردند. برای بررسي های مقوله

کاربردی بودن سه مصاحبه شونده دیگر دوباره مورد 

تند و همان داده ها بدست آمد. برای مصاحبه قرار گرف

های ارزیابي ثبات وتداوم نیز سواالت مشابه در شكل

مختلف برای مصاحبه شوندگان مطرح شد که آنها نیز 

قبلي خود را دادند. در آخر برای بررسي مبتني های پاسخ

بر واقعیت بودن پژوهش نیز کد گذاری توسط سه 

 ت.متخصص دیگر نیز مورد تایید قرار گرف

زوج مورد بررسي قرار 16یافته ها: در این پژوهش 

گرفتند که اطالعات جمعیت شناختي آنها  در جدول 

 شماره یک گزارش شده است.

                                                           
1 - Mac، Microsoft Corporation 
2- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. 

جمعیت شناختي های دادهمشخصات و  .1 جدول 

 شرکت کنندگان در پژوهش

 تعداد درصد
مدت 

 ازدواج
 ویژگي طبقات تعداد درصد طبقه

56.25 9 
 15تا  7

 سال
طول 

ت مد

 ازدواج

12,5 2 
دیپلم و 

 پایین تر

 تحصیالت
25 4 

تا 15

 سال20
 لیسانس 13 81,25

18,75 3 
سال 20

 به باال
 تكمیلي 1 6,25

 جمع 16 100 جمع 16 100

 تعداد درصد
تعداد 

 فرزند
 ویژگي طبقات تعداد درصد طبقه

37,5 6 0-1 

تعداد 

 فرزندان

18,75 3 20-30 

 سن
12,5 2 2 50 8 30-40 

 به باال40 5 31,25 2بیش از  8 50
100 
 

 16 100 جمع 16
 جمع
 

 ویژگي طبقات تعداد درصد
 شمال 1 6,25

موقعیت 

 جفرافیایي

شرکت 

 کنندگان

 جنوب 7 43,75

 مشرق 2 12,5

 مغرب - -

 مرکز 6 37,5

 جمع 16 100

 

حاصل از کد گذاری ومقوله بندی شده و های یافته

 دول زیر آمده است: شرح آن در ج
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عوامل میان فردی نمونه مصاحبه ها  برای مقوله.  2جدول    

 گویه)نمونه مصاحبه ها( مقوله فرعي مقوله اصلي مقوله مرکزی درصد

84%  

 

 

 

 

 

 عوامل میان فردی 

 

 درک متقابل

 درک مشترک /

 /و شنود  گفت

توجیه کردن/ قانع شدن 

/ 

همراهي کردن در 

 ارتباط

مسایل آنها را مورد بحث ميبا گفتگو و قانع سازی کالگي در مسیر زند

 رسیدیم. ميدادیم به درک مشترک ميقرار 

کردیم  که خودمان را به ميتالش  بیشتر اوقات با هم بحث داشتیم  اما

کردیم و از طریق قانع ميجای دیگری بگذاریم. همدیگر را توجیه 

مترین فاکتورهای یكي از مهگرفت.  ميسازی درک متقابل صورت 

گفتگو استحكام خانواده را درک طرف مقابل است.سالمت خانواده 

اگر درک مقابل در نظر باشد بهتره .درحل مساله کوتاه کنه اما ميبیشتر 

پسندی ميکند.در حدیث است که انچه برای خود ميامدن به ما کمک 

 برای دیگران بپسند. 

پذیرش طرف مقابل  انتقاد پذیری

گیر نبودن  /  سخت/

نفوذ پذیری/ توجه به 

 طرف مقابل /

گرفت اما مشكالت را هردو ميپذیرفتم. به من ایراد ميانتقاد میكرداورا 

بردیم  من اشكاالت را ميپذیرفتیم. با انتقادپذیری مسایل را پیش مي

پذیرفتم.سخت گیر نبود. مرز بین ما خیلي خشک نبود. انگار درمن مي

پذیرفت.فكر کنم ادم باید طرف ميدادم ميبهش گیر نفوذ داشت .اگه 

 را بپذیره تا بتونه مشكل را حل کنه. 

 ارضا غریزه // رضایت جنسي

غریزه جنسي / میل 

جنسي/ توجه به رابطه 

 جنسي

میل جنسي زیادی داشت ولي برای شوهرم هیچ کم نگذاشتم. رابطه 

رد. در ارضا کميجنسي خوبي داشتیم.در رابطه جنسي به من توجه 

کردیم و شرایط فراهم ميغریزه جنسي مشكلي نبود. هر زماني که اراده 

داد. برای همسرم ميبود رابطه جنسي داشتیم. اوبه رابطه جنسي اهمیت 

 رابطه جنسي مهم بود. رضایت جنسي داشتیم   

 گذشت داشتن/ بخشش و ایثار 

 کوتاه امدن/

انتقام نگرفتن/ داشتن 

 بخشش 

نتقام جو نبود .زندگي ما بدون بحث نبود اما در جر و بحث ها شوهرم ا

کوتاه امدم.در مباحث زندگي تنش داشتیم اما قدرت گذشت باالیي 

بخشید. قصد ميداشت.در مورد خانواده بخشش زیادی داشت. او مرا 

انتقام نداشت. با وجود مشكالت اقتصادی زیاد اما هر دو شیفت ایثار 

 شش بودم و هم اهل تذکر .کرد.من هم اهل بخمي
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عوامل درون فردی نمونه مصاحبه ها  برای مقوله . 3جدول   
مقوله  مقوله اصلي مقوله فرعي گویه)نمونه مصاحبه ها(

 مرکزی

 درصد

کنه  یخونه که فقط با بچه ها باز ادیکنم بدو بدو از سر کار مميفكر  يگاه

ارزشمند بودم و در حل  من.بالمميودم برام جالبه به خ يلیکار او خ نیا

 .میداشت يشیاندهم لیمسا

اشاره  زیبه متعادل بودن خودم  ن دیکنم با يبخواهم خودم را معرف اگر

 کنند.مي فیدارم و مردم از من تعر يخوب یآشپز.کنم

به خود بالیدن / 

 پذیرش خود /

خود ارزشمندی 

معرفي خود /

بصورت مثبت / 

 تعریف از خود

خود 

 رزشمندی ا

 

عوامل درون 

 فردی 

25/67  

 

 حیترج یا گهیرو بر هر کار د یوخانه دار یمادر فهیچند سال وظ نیا یتو

 يباشم و هر سخت یکنم که انسان تالشگرمي فكر.کنمميدادند و از او تشكر

را  مرد.میمراقب لحن حرف زدنمون باش دیبا.خرمیخانوادم به جون م یرو برا

 گاه خونه است. هیچون تك  میاسطوره ورزش بدانمانند  دیدر خونه با

 نگرش مثبت/

اسطوره منظور کردن 

زوج / 

قدر یشي/اندنیک

 /داني کردن

نگرش مثبت 

نسبت به 

 دیگران

 

 عوامل هیجاني نمونه مصاحبه ها  برای مقوله .4جدول 

مقوله  درصد

 مرکزی
مقوله 

 اصلی
 گویه)نمونه مصاحبه ها( مقوله فرعی

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوامل 

 هیجاني 

احساس 

 شادماني 

لبخند زدن / تبسم کردن/ 

شرکت در مجالس شادی/ 

 خوشحالي در رابطه /نق نزدن 

در بیشتر مسایل خانوادگي ما احساس خوبي داشتیم .شوهرم 

زند. با رضایت طرفین  گردش ميخوشحال بود. بیشتر وقت لبخند 

دی ها شرکت کردیم .از با ومسافرت داشتیم. بیشتر در مراسمات شا

او بودن احساس خوبي داشتم . توجه او با لبخند و تبسم همراه بود. 

 زند.ميکمتر نق 

 

ابراز خشم 

 ونگراني 

خشمگین شدن /بروز خشم / 

ابراز نگراني/ موقیت سنجي  در 

ابراز خشم/ تنفر داشتن از پنهان 

 کاری/

  

از اول دادم. مين ولي خشم خود را نشا گرفتممياصال من سخت ن

ولي نگراني خود را با او در کنیم ميزندگي تا حاالخشک برخورد ن

 میان میگذاشتم.

ریخت ولي ميشدم. او هم بهم ميفكرکنم به موقع خشمگین 

نگراني داشت .نگران بودم و این نگراني را با کنایه بهش 

مگه میشه خشمگین نشد. او  شریک زندگي هستیم فهماندم.مامي

داد.و من از نشان ندادن خشم ميي مواقع خشم خود را نشان نبعض



 
 

 و همكاران روزیان علی                                                                         مطالعه کیفی عوامل موثر فردی در سازگاری زناشویی شهر یاسوج -228

 

 

 
 گفت بهتر بود.ميمتنفر بودم. اگه نگراني را  به من 

تاب 

 آوری 

 حوصله داشتن/

صبور بودن/ تحمل 

 داشتن/احساسي عمل نكردن/ 

امد. نمیتوانست نگراني خود را پنهان ميزود رنج بود اما سریع کوتاه 

اده حوصله خوبي داشت. بدون تنش نبودیم کند.در دعواهای خانو

تحمل پذیر بود. طاقتش از تحمل من بیشتر بود. در مياما اد

کرد. در ميمشكالت صبور بود. بعضي مواقع هیجاني عمل 

 درون خانواده بر خود مسلط بود.های تنش

 

عوامل شخصیتي نمونه مصاحبه ها  برای مقوله .5جدول   
مقوله  مقوله اصلي له فرعيمقو گویه)نمونه مصاحبه ها(

 مرکزی

 درصد

شوهرم فردی اجتماعي است.همسرم در جامعه خوشرو پر انرزی است. او 

دیگران را دوست دارد.اهل گفتگو است.خواستار جمع و جماعت است. 

در بیشتر  همسرم فعال اجتماعي است.او به میهماني ها عالقمند است.

 کند.ميمیهماني ها شرکت 

-وستد /جامعه پذیر

خواستار  /دار دیگران

ها، فعال و اهل مهماني

 گفتگو

  برونگرایي

عوامل 

 شخصیتي 

63 

 

همسرم در برخورد بسیار با نزاکت بود.انساني نوع دوست وقلبي نرم داشت. 

مشتاق کمک به دیگران بود.میل به روابط با دیگران داشت.از معاشرت 

 جلسات شرکت کنم.کرد تا با او در ميبرد. از من درخواست ميلذت 

و در مورد دیگران نیز همین فكر بود  مشتاق کمک کردن به دیگرانشوهرم 

 شتند.را دا

مند به برقراری عالقه

 /ارتباط با دیگران

مشتاق کمک به 

دیگران/ لذت بردن از 

 معاشرت

 معاشرتي بودن 

 اودر انجام کارها ادم سخت کوشي بود. انگیزه ای باالیي برای دست یابي به

کرد.اهل ميپذیرفت و اجرا ميخود را های اهداف باالتر داشت.مسولیت

من را هم های اختن نبود. بیشتر اوقات مسولیتاندسهل انگاری وبه تاخیر

شد . سخت کوش و باانگیزه و با استقامت کارها را انجام ميعهده دار 

 کرد ميمیداد.در کارها سازمانن یافته عمل 

استقامت در 

لیت پذیری  اجرا/مسو

 سخت کوشي /

 عدم اهمال کاری 

مسولیت 

 پذیری

 

   هوش اجتماعي  های مقوله برای  ها مصاحبه نمونه . 6جدول

مقوله  مقوله اصلي مقوله فرعي گویه)نمونه مصاحبه ها(

 مرکزی

 درصد
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 در چه داند ميپذیرم. آشپزی خوبي دارم.  شوهرم ميبعضي مواقع خودم را   

نجام بده.انگار خودشناسي خوبي داره.شرایط را بررسي موقع چه کاری ا

میكند و با احتیاط در موضوع بچه ها کار میكند.بیشتر دعواها روی فرزندان 

است اما او بیشتر روی الگو پذیری تمرکزدارد.به موقع ناراحت میشه. ناراحتي 

 خود را به جا بروز میده 

 پذیرش خود/

 شناخت موقعیت ها/

 بروزاحساسات 

یرش پذ

وشناخت 

 احساست خود  

 

هوش 

 اجتماعي 

66 

 

وقتي به اونگاه میكنم اوهم پاسخ میدهد این برایم جالبه دررابطه با  بچه ها 

کند و به خوبي واکنش نشان میدهد . انها را دوست دارد مياحساسي برخورد 

 دهد.مياما به احساسات انان پاسخ 

 د .کنميدر رابطه زناشویي هم احساست مرا درک 

 دهد.ميبه دیگران پاسخ مناسب و در خور و شان انان 

پذیرش دیگران/ 

پاسخدهي مناسب/ 

 ارزشگذاری پاسخ

 رشیپذ

وشناخت 

احساست 

 دیگران

خانوادگي او از من محتاط تر است. در دعواهای خانوادگي های در تنش

ط سنجد.  شوهرم احساسات باالیي دارد اما خودم مقداری مسلميرفتارها را 

هستم. از کوره در میرود اما او رفتاری معتدل تری  دارد همین عامل کمک 

 کند تا من هم خودم را مدیریت کنم .مي

کند. آرام و ميسنگ صبور و زیرین آسیاب است. همسرم با ما خوب رفتار 

 ریلكس.همیشه مسایل عرفي را در نظر دارد.

 احتیاط کردن/

سنجیده حرکت 

 کردن/

 داشتن تدبیر

 

 ادل رفتار تع

 

شود در نتیجه تحلیل ميهمانطور که در جداول مشاهده 

صورت گرفته با زوجین دارای سازگاری های مصاحبه

و در مقوله فرعي  کد 102باال در مرحله گذاری اولیه 

 مرکزیمقوله  5و در نهایت اصليمقوله 15مرحله دوم 

 بدست آمده است. 
علل فردی اصلي های یكي از مقوله :1عوامل میان فردی -1

درصد   84زوجین که اکثریت افراد قریب به سازگاریدر 

. این مقوله عوامل میان فردی استبه آن اشاره کردند 

مقوله فرعي تشكیل شده است که به شرح زیر  4اصلي از 

 باشد: مي

                                                           
1 - Interpersonal factors 

عوامل فرعي در های :  یكي از مقوله2درک متقابل 1-1

جین به درک متقابل میان فردی درک متقابل است. اگر زو

به عنوان مثال  گردد. ميتوجه نمایند سازگاری انان تسهیل 

یكي از مهمترین گفت :    6مصاحبه شونده کد  

  درک طرف مقابل است.فاکتورهای سالمت خانواده 

فرعي در های : یكي دیگر از مقوله3انتقاد پذیری1-2

عوامل میان فردی انتقاد پذیری است. که اگراین مبحث 

سازگاری زناشویي  در تعامالت زوجي رعایت گردد

  8عنوان مثال مصاحبه شونده شماره یابد. به ميتحقق 

بردیم  من ميبا انتقادپذیری مسایل را پیش گفت : 

  پذیرفتم.مياشكاالت را 

                                                           
2 - Mutual understanding 
3 - Criticism 
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فرعي های : یكي دیگراز مقوله1رضایت جنسي 1-3

عوامل میان فردی رضایت جنسي است .به نظر میي در

اگررضایت جنسي بین زوجین وجود داشته باشد رسد 

در این مورد مصاحبه یابد.ميسازگاری زناشویي افزایش 

کردیم و ميهر زماني که اراده گفت : 2شونده شماره

شرایط فراهم بود رابطه جنسي داشتیم برای شوهرم در 

 این زمینه هیچ کم نگذاشتم.

امل مقوله ها در عو :یكي دیگراز  2بخشش و ایثار 1-4

میان فردی بخشش و ایثار است به نحوی که اگر این 

بخشش و گذشت اتفاق بیفتد سازگاری میسر خواهد 

گفت: با  13شد.در این مورد مصاحبه شونده شماره 

وجود مشكالت اقتصادی زیاد اما هر دو شیفت ایثار 

 کرد.من هم اهل بخشش بودم و هم اهل تذکر.مي

 اصلي درهای وله: یكي از مق3عوامل درون فردی -2
عوامل درون فردی است که قریب به  سازگاری زوجین

درصد از مصاحبه شوندگان بر آن تاکید داشتند. این 76

  مقوله فرعي زیرتشكیل شده است: 2مقوله اصلي از 
فرعي درون های یكي از مقوله:  4خود ارزشمندی 2-1 

احساس خود فردی میزان خود ارزشمندی زوجین است. 

ی باعث تقویت رفتار سازشي و تعامالت بیشتر ارزشمند

 1شود در این مورد مصاحبه شونده شماره ميزناشویي 

آشپزی خوبي دارم و مردم از من تعریف گفت : 

 کنند.مي
های : یک از مقوله5نگرش مثبت نسبت به دیگران 2-2 

پذیرش  عوامل درون فردی نگرش مثبت نسبت به فرعي 

دارد در ميت زوجي نقش مهدیگران است که در تعامال

در نیازها گفت :   9این خصوص مصاحبه شونده شماره 

 گذارم.ميجنسي هم برای شوهرم هیچ کم ن

                                                           
1 - sexual satisfaction 
2 - Forgiveness and self-sacrifice 
3 - Intrapersonal factors 
4 - Self-worth 
5 - Positive attitude towards others 

مهم در های ز مقوله: یكي ا 6عوامل هیجاني -3 

که  عوامل هیجاني است  سازگاری و تعامالت زوجي

از مصاحبه شوندگان به این مقوله اشاره  درصد68تعداد 

دانند این ميزوجي مهم  سازگاری ن را درداشتند و آ

 فرعي زیر است : مقوله  3مقوله اصلي شامل
شادماني در  : هرچه میزان 7احساس شادماني 3-1

تعامالت زوجي بیشتر باشد میزان سازگاری افزایش 

گفت:  12مصاحبه شونده شماره  یابد. به نحوی که مي

م در بیشتر مسایل خانوادگي ما احساس خوبي داشتی

 زند.مي.شوهرم خوشحال بود. بیشتر وقت لبخند 
: ابراز به موقع خشم و نگراني 8ابراز خشم ونگراني  3-2

تواند یكي از فاکتورهای تسهیل ميدرمیان زوجین 

گننده سازگاری زناشویي به حساب آید. به نحویكه 

او بعضي مواقع خشم گفت :  1مصاحبه شونده شماره 

از نشان ندادن خشم متنفر  داد.و منميخود را نشان ن

کرد بهتر ميگفت  و بیان ميبودم. اگه نگراني را  به من 

 بود.

:تاب آوری و داشتن تحمل و حوصله  9تاب آوری 3-3 

 یكي از معیارهای مهم در  سازگاری زناشویي است. 

در  گفت : در این مورد 2مصاحبه شونده شماره 

تنش دعواهای خانواده حوصله خوبي داشت. بدون 

 تحمل پذیر بود.مينبودیم اما آد

 اصلي فردیهای یكي از مقوله: 10عوامل شخصیتي -4

عوامل شخصیتي است.به نحوی زوجي  سازگاری  در

درصد از مصاحبه شوندگان به این مقوله 63که تعداد 

اصلي اشاره کردندو معتقدند که عوامل شخصیتي در 

ي شامل  سازگاری زناشویي دخالتن دارد. این مقوله اصل

 مقوله فرعي زیراست: 3

                                                           
6 - Emotional factors 
7 - Feeling happy 
8 - Expressing anger and worry 
9 - Resilience 
10 - Personality factors 
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در زندگي زناشویي   برون گرایي : 1برونگرایي 4-1 

سبب دوام و تداوم سازگاری در تعامالت زوجي 

شوهرم فردی گفت:  6شود. مصاحبه شونده شمارهمي

 اجتماعي است. در جامعه خوشرو پر انرژی است.
تاثیر گذار در های یكي از مقوله: 2مسولیت پذیری 4-2

در این  مسولیت پذیری است.اری زوجین  سازگ

اودر انجام گفت: 11خصوص مصاحبه شونده شماره 

کارها ادم سخت کوشي بود. انگیزه ای باالیي برای 

خود را های دست یابي به اهداف باالتر داشت.مسولیت

 کرد.ميپذیرفت و اجرا مي

اثر گذار در های از مقوله  : 3معاشرتي بودن 4-3

یي معاشرتي بودن زوجین است به سازگاری زناشو

طوری که معاشرتي بودن سبب تداوم سازگاری و 

آورد. در این مياحساس خوشبیني در زوجین را بوجود 

گفت : شوهرم از  14زمینه مصاحبه شونده شماره 

کرد تا با او ميبرد. از من درخواست ميمعاشرت لذت 

           در جلسات  و مراسمات شرکت کنم.
اصلي سازگاری های : یكي از مقوله4اجتماعي هوش -5

از بین مصاحبه شوندگان . هوش اجتماعي استزوجین 

این درصد به این مقوله مهم و اصلي اشاره کردند.66

 فرعي زیر است:های مقوله اصلي شامل مقوله
: یک از 5پذیرش وشناخت احساسات خود 5-1

پذیرش وشناخت فرعي در سازگاری زوجین های مقوله

تواند در تداوم و تسهیل مي است که حساسات خودا

 فرآیند سازگاری زوجي موقر باشد در این خصوص 

بعضي مواقع خودم را گفت :  3مصاحبه شونده شماره 

 پذیرم وآشپزی خوبي دارم.  مي

                                                           
1 - Extraversion 
2 - Responsibility 
3 - Sociability 
4 - Social intelligence 
5 - Accepting and recognizing one's own 

feelings 

پذیرش و   2-5 -

فرعي های : یكي از مقوله6شناخت احساسات دیگران

ت احساسات موثر بر سازگاری زناشویي پذیرش و شناخ

شود مياست  که باعث افزایش زمینه سازگاری  دیگران

وقتي به اونگاه میكنم گفت :  1مصاحبه شونده شماره 

اوهم پاسخ میدهد این برایم جالبه دررابطه با  بچه ها 

کند و به خوبي واکنش نشان مياحساسي برخورد 

 میدهد .
ر فرعي موثهای : یكي دیگر از مقوله7تعادل رفتاری 5-3

در سازگاری زوجي داشتن تعادل رفتاری است. که  

تواند به فرآیند سازگاری ميرعایت این این مقوله 

از کوره در گفت:  15کمک کند.مصاحبه شونده شماره 

میرود اما او رفتاری معتدل تری  دارد همین عامل کمک 

 کند تا من هم خودم را مدیریت کنم .مي

صلي، و مرکزی  فرعي،اهای توان خالصه مقولهمي

عوامل فردی سازگاری زناشویي را به طور خالصه 

 درشكل زیر نشان داد:

                                                           
6 - Accepting and recognizing the feelings of 

others 
7 - Behavioral balance 
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1شكل

بحث و نتیجه گیری

سازگاری فردی برپژوهش حاضر با هدف بررسي علل  

صورت گرفت. بدین منظور زوجیني که میزان زناشویي 

آنان باال بود با استفاده از روش کیفي  سازگاری زناشویي

 پنجپژوهش های مورد بررسي قرار گرفتند. بر اساس یافته

عوامل میان فردی، درون مقوله اصلي بدست آمد که شامل:

طي باشند، ميفردی، هیجاني، شخصیتي،هوش اجتماعي 

که زوجین در پاسخ به ميانجام شده هنگاهای مصاحبه

فردی گي خود تعریف کنید... علل سواالت هدفمند ) از زند

ماندگاری در زندگي  و سازگاری زناشویي را در چه 

پرداختند به علل ميدانید ...و...( به توصیف زندگي خود مي

 کردند.مياشاره سازگاری زناشویي وعوامل 

شود ميمشاهده  1همانطوری که در شكل شماره  

یش سازگاری زناشویي در تعامالت زوجي افزاميهنگا

به خوبي  عوامل میان فردییابد که زوجین بتوانند از مي

درعوامل میان فردی رضایت جنسي سبب استفاده کنند. 

شود انسجام خانواده بیشتر شده و سازگاری زناشویي مي

(.سازگاری زناشویي و رضایت 1399افزایش یابد )سومالي،

گذارند و از زندگي به صورت دوسویه بر یكدیگر تأثیر مي

 بخشش و ایثار

 خود ارزشمندی

پذیرش وشناخت 

 احساسات خود

 انتقاد پذیری

عوامل  مسولیت پذیری

 شخصیتی

 عوامل هیجانی

 برونگرایی

 عوامل میان فردی

 نگرش مثبت نسبت به دیگران

 

هوش 

 اجتماعی

 تعادل رفتاری

 

عوامل درون 

 فردی

 معاشرتی بودن

پذیرش و شناخت 

 احساسات دیگران

 درک متقابل

جنسیرضایت   

 احساس شادمانی

 ابراز خشم و نگرانی

اب آوریت  

علل فردی 

در 

 سازگاری 
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گیری عمدتاً از سازگاری زناشویي به سمت  ن جهتای

رضایت از زندگي در زنان  مشاهده شده است) بي و 

سازگاری یک فرایند دوسویه است. ارتباط (.2013همكاران،

مؤثر تنها مهارت الزم برای دوام ازدواج شناخته شده 

و  (. همچنان که )بالي1،2010و همكاران رئوس(است

تعاملي ی لگوهاسازگاری اعتقدندکه (م2،2010همكاران

زناشویي را امكان پذیر ضایت رکثر اه حدـتیابي بـسدجین زو

رضایت و توافق مهارت ارتباط سالم را یک اصل و کندمي

( عوامل موثر بر 2000، 3وهمكارانبرادباری  )داند.مي

سازگاری را شناسایي کرده است که به همساني در مهارت  

( علل 2013) 4ز باالنكو وکورتینا.   لورنکندميارتباط اشاره 

واقعي گوشه گیری و افسردگي را درخانواده مشكالت 

( حل مسایل خانواده را 2000) 5داند. نیولونميارتباطي 

بودون و داند. پژوهش ميوابسته به رفتارهای تعاملي سازنده 

معیارهای ارتباطي افراد در نشان دادکه  (2010) 6همكاران

از واریانس سازگاری زناشویي را پیش بیني  %25مجموع 

رابطه زناشویي به عنوان یک عامل مثبت و غني  کند.مي

وپیش بیني کننده خوبي برای شودميکننده زندگي محسوب 

بخشش خود مستلزم (. 7،2021سازگاری است )یازارو تولن

های فرد نسبت به خود بندی مجدد شناختي دیدگاهچارچوب

در بهزیستي خانواده نقش  که این فرآیند است

(. همبستگي مثبت و معناداری بین نمرات 8،2021دارد)هسیو

سبک سازنده تعاملي و سازگاری زناشویي 

(پژوهش ها  نشان داد 1395وجودارد.)محمدی وعارفي،

است که انسجام خانواده و متغیرهای سبک دلبستگي ایمن 

                                                           
1 - Ruas, M.Rodríguez‐González, M., Lampis, 

J., Murdock, N. L., Schweer‐Collins, M. L., & 

Lyons, E. R. 
2 - Bali, A., Dhingra, R., & Baru, A. 
3 - Bradbury, T. N., Fincham, F. D., & Beach, S. 

R. 
4 - Lorenzo-Blanco, E. I., & Cortina, L. M. 
5- Niolon, R. 
6- Boden, J. S., Fischer, J. L., & Niehuis, S. 
7 - Yazar, R., & Tolan, Ö. 
8 - Hsu, H. P. 

به این  توانميتوانایي پیش بیني جنسي را دارند بنابراین، 

نتیجه رسید که برای افزایش رضایت جنسي و سازگاری 

زناشویي، سبک دلبستگي ایمن و انسجام خانواده باید در نظر 

افزایش خودانگاره  (.1399گرفته شود)بشارت و رفیع زاده،

مثبت از پذیرش جنسیت  با افزایش کیفیت زندگي جنسي، 

سازگاری زناشویي  رابطه مثبت ومعنا دار 

شناختي، روابط بین بومهای (.واقعیت1399رشه،دارد)ها

فرهنگي، در عوامل میان فردی  بر متغیر صمیت اثر بخشي 

(. اشتراک عالیق در زوجین 9،2021دارد)مكني و ایكسنوگ

پیش بین کننده خوبي برای  سازگاری آنان و ثبات رابطه در 

(آموزش 10،2021خانواده است) مایرند وهمكاران

به عنوان یک عامل مداخله کننده برای  ارتباطيهای مهارت

کند) صافي نیا و ميبهبود کیفیت زندگي عمل 

(.بین بخشش و کیفیت زناشویي رابطه وجود 1399همكاران،

دارد  از خود گذشتي در زنان بیشتر از مردان مشاهد شده 

(. روابط با کیفیت پایین بر 11،2007است)فینچام و بیچ

گذارد)احمدی و ميیر افراد تأثميسالمت رواني و جس

(. مشكالت جنسي به ارزیابي رابطه زوجین 1398همكاران،

گره خورده است افرادی که مشكالت جنسي دارند بیشتر 

کنند) بیوتو و ميشریک خود را سرزنش 

(.عدم درک متقابل زوجینسبب تضعیف 12،2021همكاران

سازگاری و پایداری خانواده خواهد شد)حسین و 

 (.1400ندیم،

صوص مقوله و عوامل درون فردی  عامل  خود در خ

های ارزشمندی درون فردی،  بین خودارزشمندی و سبک

ارتباطي و سازگاری زناشویي رابطه وجود دارد) محمدی و 

خود انتقادی زوجین از معیارهای مهم  .(1395عارفي،

نارضایتي زناشویي بوده  وسبب ایجاد  سبک دفاعي ناپخته 

عنوان (.بین خودکنترلي به1399ان)شود فرازی و همكارمي

                                                           
9 - McKenzie, J., & Xiong, K. C. 
10 - Mayrand, K., Sabourin, S., & Savard, C. 
11 - Fincham, F., & Beach, S. R. 
12 - Bhutto, Z. H., Zadeh, Z. F., Shahab, A., & 

Rowland, D. L. 
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متغیر میانجي و سازگاری زناشویي رابطه معناداری وجود   

(.خود تخریبي پیش بین 1400دارد)جاردوی و همكاران،

عشقي و از عوامل مخرب های کننده خوبي برای شكست

(.باورها، نگرش 1،2021روابط زناشویي است)پیل و کالتابیانو

لگوهای تعامل  بر کیفیت زندگي ها، رفتارها، عزت نفس و ا

گذارند. این اثرات به صورت مثبت و منفي رخ ميتأثیر 

بخشش خود مستلزم (.1398دهند)احمدی و همكاران،مي

های فرد نسبت به خود بندی مجدد شناختي دیدگاهچارچوب

که این فرآیند در بهزیستي خانواده نقش  است

 (.2،2021دارد)هسیو

هیجاني پژوهش ها نشان  در خصوص مقوله و عوامل

عنوان متغیر دهندکه  بین تاب آوری ،خودکنترلي بهمي

میانجي و سازگاری زناشویي رابطه معناداری وجود 

هوش هیجاني، های (.متغیر1400و همكاران، ی)جاردودارد

تواند ثبات سازگاری زناشویي و خودافشایي جنسي مي

القه و (. ع1398بیني کنند)فایزصابری،ازدواج را پیش

صمیمیت با  جنسیت رابطه دارد و سازگاری زناشویي را 

(. مهارت 2005، 3کند)کردوواو همكارانميپیش بیني 

هیجاني تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر سازگاری زناشویي دارد 

فاکتور صمیمیت بر رصایت زناشویي نقش عمده ای دارد) 

(. صمیمیت بر سازگاری زناشویي 1395رجبي و همكاران،

 (.1399موثر است) ترکش دوزان و همكاران،

عوامل شخصیتي و اثربخشي آن در سازگاری در خصوص 

ترین متغیرهایي که سازگاری زناشویي را زناشویي ، قوی

شخصیت هستند. عوامل های کنند متغیربیني ميپیش

شناسي و پذیری، وظیفهگرایي، توافقبرونشخصیتي مانند 

ازگاری زناشویي به حساب از معیارهای مهم س گشودگي

های شخصیتي، باعث آیند روان رنجوری از نظر ویژگيمي

تالون و شود )ميگیری تعارض منفي و کناره

(در پژوهشي 1392حسیني و همكاران)(.4،2021کیکل

                                                           
1 - Peel, R., & Caltabiano, N. 
2 - Hsu, H. P. 
3 - Cordova, J. V., Gee, C. B., & Warren, L. Z. 
4 - Tolan, Ö. Ç., & KILIÇ, M. 

خوبي های دریافتند که عوامل شخصیتي پیش بیني کننده

ن برای سازگاری زناشویي هستند. در ابعاد شخصیت  بعد برو

گرایي پیش بین کننده خوبي برای سازگاری زناشویي است. 

پیش بیني کننده خوبي  شخصیتي روان رنجورهای ویژگي

(. درمیان ابعاد 5،2021ی زناشویي است)یولمازناسازگار برای 

شخصیت بعد مسولیت پذیری با سازگاری زناشویي رابطه 

سبب  يشخصیت(.عوامل 1400دارد.) بوکایي وهمكاران،

در میان اعضا خانواده خواهد همزیستي یكپارچه م و انسجا

(.از بین عوامل شخصیتي عوامل اجتماعي 6،2020شد) ساني

شدن، روان رنجوری و پیشرفت بر سازگاری زناشویي زن و 

گرایي و گشودگي زوجین  شوهر تأثیر دارند. عوامل برون

(. 7،2021انگیزد. )کاستاو موسمنها را  برميسازگاری زوج

شخصیتي و عالئم های سازگاری زناشویي، ویژگيبین 

(.از 2021یائسگي همبستگي منفي معنادار وجود دارد)یولماز،

شخصیتي،برونگرایي پش بیني کننده خوبي های بین ویژگي

برای سازگاری زناشویي است)حسیني و 

(.عوامل شخصیتي سبب انسجام و  یكپارچه  1394همكاران،

(.روابط بین فردی، 2020شود)ساني ميشدن  همزیستي 

پذیری، همدلي ابراز وجود رابطه پذیری، مسئولیتانعطاف

معناداری با نمره عملكرد جنسي در روابط زوجین 

 (.1400دارد)بوکایي و همكاران،

در خصوص مقوله هوش اجتماعي، هوش اجتماعي مهارت 

کند و همچنین سبب افزایش ميحل مساله را تسهیل 

  .(8،2021و همكاران ای)آتد. شوميسازگاری زناشویي 

هوش معنوی با  سازگاری زناشویي ارتباط مثبت ومعنا دار 

دارد و همچنین سبب افزایش تعهد در رابطه زناشویي 

هوش سبب انسجام  .(1399شود)سومالي و همكاران،مي

شود و فرآیند سازگاری ميرابطه زناشویي و رضایت جنسي 

                                                           
5 - Yilmaz, F. A., & Avci, D. 
6 - SANNI, O. 
7 - Costa, C. B. D., & Mosmann, C. P. 
8 - Atia, M. M., Eman, A. S., abdelmalek 

Hussein, A., Ahmed, A. M., Alqersh, D. L. A., 

& Radwan, H. A. 
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 .(1،2009ینگجامکند)جوشي و تميزناشویي را فراهم 
کلي وخرده های انسجام و سازگاری زناشویي با مقیا س

هوش هیجاني مرتبط بوده و فرآیند سازگاری های مقیاس

به عمل آمده  های دهند. دربررسيميزناشویي را افزایش 

واریانس مربوط به سازگاری زناشویي با  93/0مجموع 

اجتماعي شود و حمایت ميمتغیرهای حمایت اجتماعي تبیین 

تأثیر مثبتي بر سازگاری زناشویي دارد)جاردوی و 

تواند نقش کاتالیزوری مي(.هوش اجتماعي 1400همكاران،

                                                                                                  (.                                                                                                                       2،2022در تعامالت داشته باشد)اینن

شالوده زندگي فردی و اجتماعي است و  خانواده اساس و

هسته اصلي خانواده ، زن وشوهر هستند.بنا براین تمرکز بر 

تعامالت اثر بخشي عوامل فردی در وسازگاری زناشویي 

کرد. بر  کمک فراواني به بقا و داوم خانواده خواهدزوج ها 

همین اساس هر ساله توجه بسیاری از پژوهشگران نسبت به 

شود. دالیل زیادی ميخانواده بیشتر های موضوع پژوهش

برای گسترش این تحقیقات وجود دارد. ازجمله اینكه 

کند و ميسازگاری زناشویي به دوام و بقا خانواده کمک 

زناشویي یكي از دالیل طالق در خانواده  ناسازگاری

اصلي متغیر های شود. بنابر این اگر مولفهميمحسوب 

سازگاری زناشویي  شناسایي شود با شناخت بهتر این مولفه 

ها زمینه  را برای رضایت و کامیابي زوجین و فرزندانشان 

عوامل پژوهش، های سازد. بنابراین با توجه به یافتهميفراهم 

های به مقوله زوجي  تعامالت زناشویي وسازگاری در فردی 

اصلي و فرعي وابسته است و این مقوله ها به عنوان عامل 

عوامل فردی کنند .ميبوجود آورنده و تداوم دهنده عمل 

درون  موثر بر سازگاری  بیشتر تابع عوامل میان فردی ،

                                                        فردی، هیجاني، شخصیتي و هوش اجتماعي است.               

سازگاری در طول زندگي ایجاد متغیر رسد ميبه نظر 

الزم های شود بنابراین زوجین قبل از ازدواج باید مهارتمي

آموزش در خصوص عوامل میان فردی و درون فردی را 

زوجین قبل از ازدواج استفاده نمایند. های ببینند. از مشاوره

                                                           
1 - Joshi, S., & Thingujam, N. S. 
2 - Inan, I. 

عوامل هیجاني ، شخصیتي و هوش اجتماعي را بشناسند  باید

بتوانند سازگاری  و در مسیر زندگي ازآنان استفاده نمایندتا 

زناشویي بهتری را تجربه کنند. این مطالعه کیفي با 

توان به احتیاط ميمحدودیت هایي روبرو بود که از آن جمله 

همه  هایدر تعمیم پذیری نتایج که از محدودیت

کیفي است اشاره کرد و با توجه به شروع و های پژوهش

شیوع بیماری  کرونایي مصاحبه ها هم محدودیت هایي 

داشتندو تعدادی از زوجین در این پژوهش شرکت کردند. 

این پژوهش آن  است که فقط های از دیگر محدودیت

سال زندگي مشترک مورد بررسي قرار 7زوجیني باالی 

شود. بنابراین جا ميسال را شامل ن 7زیر گرفتند و زوجین 

دارد پژوهشگران در آینده بطور گسترده تر به مطالعه این 

 متغیرمهم  زوجي بپردازند.

 

 تشکر و قدردانی 

از خانوادهای عزیز که در ایام کرونا  زمینه مناسبي برای 

 شود.ميی صمیمانه سپاسگزار مصاحبه ها را فراهم کردند

 تضاد منافع 

ام مطالعه حاضر، نویسندگان هیچگونه تضاد منافعي درانج

 .اندنداشته
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 Abstract 

Introduction: Marital adjustment is one of the most important factors in 

determining the stability and durability of marital relationship. Therefore, 

this study was conducted to investigate individual factors in marital 

adjustment. 

Materials and Methods: This research was conducted qualitatively using 

thematic analysis method. The sampling was purposeful and saturated and 

the data were obtained from 16 married couples who had been married for at 

least 7 years. Semi-structured interview method was used to collect data. 

Results: To analyze the data MAXQDR 2018 software has been used. After 

analyzing the content of the data, five main categories were obtained, which are: 

interpersonal factors (sexual satisfaction, mutual understanding, criticism, 

forgiveness and self-sacrifice) in order of importance. Intrapersonal factors (self-

worth, positive attitude towards others). Emotional factors (feeling happy, 

expressing anger and worry, resilience). Personality factors (extraversion, 

responsibility, sociability). Social intelligence (accepting and recognizing one's 

feelings, acceptance). And recognizing the feelings of others, behavioral 

balance). 

Conclusion: Marital adjustment is more dependent on individual factors that 

occur during life. 
Key words: Individual Factors, Marital Adjustment, Qualitative Study 
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