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 ارمغان دانش، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

(150شماره پي در پي )1041، آذر و دی 5، شماره72دوره   

 

سازگاری زناشويي واکاوی تعامالت سازنده در 

 زوجین شهر ياسوج

 جوادزادهفاطمه  ،*فهیمه نامدارپور ،علي روزيان

 اصفهان، ايرانگروه مشاوره، واحد خمیني شهر، دانشگاه آزاد اسالمي، 

 72/42/1041 تاريخ پذيرش:     10/17/1044تاريخ وصول: 

 چكیده

بخرش جردايي     تعامل مانند هرر رابهره اننراني،    د.باش مي آدمي ين نهاد جامعه و شكل دهنده شخصیتتر خانواده مهم هدف:زمینه و 

لرذا هردف از    ترين عوامل در تعیین ثبات و دوام رابهه زناشويي اسرت.  سازگاری زناشويي يكي از مهمناپذير از رابهه همنری است. 

  ین شهر ياسوج بود.اين پژوهش واکاری تعامالت سازنده در سازگاری زناشويي زوج

، مشرارکت  انجام شرد  1044در سال  )تماتیک(استفاده از روش تحلیل مضمونبا اين مهالعه، يک پژوهش کیفي بود که  :بررسي روش

گیرری   روش نمونهسال از زندگي زناشويي آنان گذشته بود. 2داقل حکنندگان زوجیني بودند که نمره سازگاری بااليي کنب کردند و 

ها به صورت فردی انجام شرد  مصاحبه . ها از روش مصاحبه نیمه ساختار يافته استفاده گرديد برای جمع آوری دادهلذا  ،بود هدفمند

 تجزيه و تحلیل شدند. MAXQDAافزار  ها با استفاده از نرم در نهايت داده تا حد اشباع ادامه يافت. و 

هرای ارتبراطي)حف     مهرارت  نرد از  که بره ترتیرب اهمیرت عبارت   شد اصل ح مرکزیشش مقوله  ،ها پس از تحلیل محتوای داده: ها يافته 

 ،پررذيرش ديگررران(  تفكرخرروب بررودن،  سررازی)خود ارزشررمندی،  ارزنررده ،مرزهررا، مهررارت گفتگررو، ارتبررا  کالمرري و  یرکالمرري(   

 و اني، همراهنگي( حمايرت کردن)خردمات رسر    ،هدفمندی)آينده نگری،اهداف مشرتر((  ،مدارا کردن، انعهاف پذيری( نفوذپذيری)توافق،

   مهارت تصمیم گیری)تصمیم گیری مشارکتي، مشورت کردن(.

زوجرین سرازگار در زنردگي خرود      شرود.  هايي است که در طول زندگي ايجاد مي تسازگاری زناشويي بیشتر تابع مهار: گیری نتیجه 

 ويي را تنهیل کند.  کنند و تعامالت سازنده مي تواند سازگاری زناش سازنده استفاده مي تعامالتبیشتر از 

 : تعامالت زوجي، سازگاری زناشويي، مهالعه کیفيی کلیدیها واژه

 ، گروه مشاورهواحد خمیني شهر، انشگاه آزاد اسالميد، اصفهان، فهیمه نامدار پور نويننده منئول:*
Email: namdarpour@iaukhsh.ac.ir   
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  مقدمه

ترين نهراد جامعره و شركل دهنرده      خانواده مهم

 يكري از سازگاری زناشرويي   ،دباش مي آدمي شخصیت

هرای   ژوهشپدر به طور گنترده  که اصهالحاتي است

ايرن   .گیررد  ر ميقرا ستفادها مورد اده و زناشوييخانو

  همچررونديگر از اصررهالحات بنرریاری ااصررهالب برر 

 موفقیرت » ،«شرادکامي زناشرويي  «»زناشويي رضايت»

 مرتبط اسرت. در حرالي  « زناشويي ثبات» و «زناشويي

بعرد از ازدواج را   قبلي هر کدام تنها يک اصهالحات که

 زناشويي يک اصرهالب چنرد   سازگاری ،دهند نشان مي

روشررن  را ازدواج چندگانرره بعرردی اسررت کرره سررهوب 

 طول زندگي زوجین بره  است که در يندیآفر و کند مي

 یها(مالاز ناشويي يكي ز ریگازسا .(1آيد) وجود مي

(. سازگاری زناشرويي  7)ستاجینزول  رت تعامرموفقی

رضررايت  بعرردی اسررت کرره ننرربت برره  مفهررومي چنررد

 (.3تری برخوردار است) های عیني زناشويي از ويژگي

وني  رگرگود زشسا ب،صالايند آاشويي فرنز ریگازسا

ه  رتیابي برسر دورن به منظجیزوتعاملي ی لگوهاو ا دفر

(. هرگاه 0ست)ه اننته شددابهه در راضايت ر کثراحد

ناسرازگار   زوجین با هم ناهمخوان و اهداف و نیازهای

ايجرراد  اخررتالف و عرردم تفرراهم  باشررد، زمینرره بررروز 

با  دهررد ن مررينشرراد (. مهالعه منابع موجو5)گررردد مرري

 ردورررمدر هش وژرررپن از ررررنیم قاز  یش رررگذشت ب

ین رررربمتغیرررر در ين ا زهنو، وييررررناشری زگازاررررس

مباحث مهم و جز، جینزوط رر بزه رواورح انمندرنديشا

ني وفزر روزاطو مینه بهزين ا درفعالیت علمي ده و بو

شناخت و توصیف  موقعیرررت ين در است. ن اجريادر 

تعررامالت  درويي رررناشزثر بررر سررازگاری ؤامررل مررعو

 پیشاز بیش زی آنران را  ساممفهورت وررض زوجي و

سد رمينظرررررر به امرررررا  ،درررررريکنررررررمب رررررررمه

یف رررتوص ردورررمد در موجوی اررره زیارررس مورررفهم

 درو تعررامالت زوجرري ناشويي ری زگازساهررای متغیر

 عوامررل خصرروع علررل و  در ده وسا بورمینه نازين ا

م ارنجاوجهي رتل رقاب کیفيی اره هشوژرپثر برآنان ؤم

در حروزه   ر خصروع اهمیرت تحقیرق   . دترسه ادرنش

 ایرررررربراه رين ررررري بهترررررق کیفررررریتحق ،خرررانواده

ق فوی  ارر هداده ده وبواده نوخای هاييي  پوياررسربر

 همارررررفد کمررري  ررررريكروننبت به را  ی نيترده لعاا

ه ررررتیابي بررررسظ دارررره لحررررب چنررین هررم. آورديررررم

ي فراترر  از رويكررد کمر   هشري، پژو از اهرداف ي رربرخ

ها عیني و ثابت  کیفي پديده رويكرد درزيرا که . رود مي

متفرراوت  آنهررا شرروند و متناسررب بررا زمینرره تلقرري نمرري

 هررای کیفرري برره مهالعرره امررور ر پررژوهش(. د2)هنررتند

شررود و ماهیررت واقعرري  مرريطبیعرري، زينررتي پرداخترره 

ی ازدواج هرا  (.2گردد) منظر افراد تفنیر مي ها از هپديد

دارد که به داليل مختلف مايل بره  د ناموفق زيادی وجو

ه هندن دين منأله نشارسرد ا  به نظر مي جدايي نینتند.

بط با هم در رواها از  زوجي رر برخ يرین اِرر پ ریگازارس

ناشويي ری زگازساعات ورموض هرختن بداررپده و بو

يا اوم ازدواج تددر   لرررخیدل رررماعواز يكي ان به عنو
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هررای انجررام  طرري بررسرري .ينمايدموری ضرق را طال

 هرای قبلري بره مهالعره     کردام از پرژوهش   شده در هری  

سرازگاری زناشرويي از    مالت زوجري و اهای تعمتغیر

 لذا هدف از اين پژوهش بعد کیفي پرداخته نشده است.

تعررامالت سررازنده در سررازگاری   بررسرري تعیررین و 

  زناشويي زوجین شهر ياسوج بود.

 

 بررسي روش

 نظر از و کاربردی هدف نظر زا تحقیق حاضر

در 1044باشرد کره در سرال    ميکیفي و اکتشافي  روش

جامعه آمراری زوجرین شرهر     .انجام شد شهر ياسوج 

سررال تجربرره زناشررويي  2ياسرروج بودنررد کرره حررداقل 

برود. مرال( ورود و    هدفمند گیری روش نمونه داشتند.

ال( و سازگاری زناشويي پرسشنامه  خروج نمونه ها 

کیررد بررر پررر کررردن أابترردای کرار، ت  در برود.  (8واالس)

پرس از جمرع    .بوده است پرسشنامه به صورت زوجي

در  144هرا کنراني کره نمرره براالی       آوری پرسشنامه

از زنردگي  سرال   2داقل حر پرسشنامه کنب نمودنرد و  

و رضايت کتبي خود را برای  مشتر( آنان گذشته بود

معیررار ورود برره  انتخرراب شرردند. ضرروریحبه حمصررا

شررر  خررروج از  دارا بررودن شرررايط برراال و هش پررژو

يا نمره پايین  وبه ها حدر مصا  پژوهش عدم همكاری 

 سازگاری زناشويي بوده است.  در

در  برای انجام تحقیق ابتردا مالحظرات اخالقري   

 کراهش  و ارتبرا   برقرراری  از نظر گرفتره شرد. پرس   

 کنرب  روش بره  راجرع  ،هرا  کننده مشارکت حناسیت

 توضریحات  نمونره،  در آنهرا  انتخراب  داليل و اطالعات

 اطالعرات  کنرب  و پژوهش روند نحوه مورد در الزم

و داشرتن  از اعرالم رضرايت کتبري     بعرد  .گرديرد  ارايره 

 هررا آ رراز گرديررد. داده هررا بررا مصرراحبهشرررايط ورود 

مرراه  2مرردت مصرراحبه نیمرره سرراختار يافترره در طررول  

برر  بره صرورت فرردی و     به ها حمصا. شد آوری جمع

 ه اشباع صورت گرفت. اساس قاعد

 دقیقه بوده 04تا  04هر مصاحبه اجرای زمان 

صرورت آزمايشري انجرام    ه سه مصاحبه ب در ابتداکه 

هرای اصرلي انجرام شرد.      مصراحبه بعرد از آن   و گرفت

االت دموگرافیک شرروع و  سوسری  با يکها  مصاحبه

نمونه: آيا در زنردگي زوجري    بعد با سواالت باز) برای

چگونره برا هرم تعامرل      داشرتید    زناشرويي  سازگاری

مصراحبه   (ادامه يافرت. هنگرامي کره  از يرک    کرديد  مي

 چنانچره  ،آمرد  دسرت مري  ه شونده اطالعرات جديردی بر   

کرد به عنروان   مصاحبه شونده بعدی به آن اشاره نمي

شد تا مشرخ  شرود در مرورد آنران      مهرب مي سوال

 شررکت  بره  بارهرا  مردت  اين خیر. در کند يا صدق مي

 ابهامات تا است گرفته صورت مجدد مراجعه کنندگان

ه بر  شرونده  مصراحبه  نظر چگونگي و متن در احتمالي

 و تحلیل در احتمالي گیریءسو بدون و شفاف صورت

 هرا، ابتردا   با رضايت نمونره  آورده شود. تحقیق يندآفر

هرا   ها ضبط گرديد و پس از آن متن مصراحبه  مصاحبه

ها  بهحمصام عبارات و جمالت مهکا ذ پیاده شد.  روی
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تنظیم  گرديد و  اولیههای کد واز همديگر تفكیک شدند 

معنرای   مورد بازخواني قرار گرفتند. سپس برر اسراس  

 کشف شده از جمرالت و عبرارات، کردهايي کره برا هرم      

بعد از چنردين برار    شباهت داشتند در هم اد ام گرديد.

های اصلي و فرعي مشخ   بازخواني مقوله وارسي و

 12ی نیمه ساختار يافته برا تعرداد   ها بهمصاحگرديدند. 

هرای   در ايرن مهالعره يافتره    رسید. درجه اشباع نفر به 

 در سه مصاحبه آخر حاصل نشد. جديدی

هررا از روش کوبررا  يافترره برررای اعتبررار سررنجي

( استفاده شد. در اين روش دادهرا در چهرار   0ولینكلن)

 محررور ارزش واقعرري،   شرروند محررور بررسرري مرري  

تداوم و مبتني بر واقعیت بودن. برای  کاربردی بودن ،

لفه بره  ؤارزش واقعي بودن پس از شناسايي م بررسي

هررای  رجرروع شررد و آنهررا مقولرره  مصرراحبه شرروندگان

بررسي کراربردی   يید کردند. برایأاستخراج شده را ت

مصاحبه  بودن سه مصاحبه شونده ديگر دوباره مورد

 ارزيابي دست آمد. برایه ها ب قرار گرفتند و همان داده

های مختلف  نیز سواالت مشابه در شكل تداوم  ثبات و

مصرراحبه شرروندگان مهرررب شررد کرره آنهررا نیررز   برررای

دادنرد. در آخرر بررای بررسري      های قبلي خود را پاسخ

 به وسیلهها کدگذار مبتني بر واقعیت بودن پژوهش نیز

مرورد  روانشناسي و مشاوره خرانواده  سه متخص  

هررا بررا اسررتفاده از  دادهيررت در نها يیررد قرررار گرفررت.أت

 تجزيره و تحلیرل   به صورت کیفري   MAXQDA افزار نرم

 شدند.

  ها يافته

زوج مرورد بررسري قررار    12در اين پرژوهش  

 1اطالعات جمعیت شناختي آنهرا در جردول    گرفتند که

گرفتره برا    صورتی ها احبهمص در شده است. گزارش

گرذاری اولیره    زوجین دارای سازگاری براال در مرحلره  

و اصرلي  مقولره  15وم د و در مرحلهفرعي مقوله  147

کره   دسرت آمرده اسرت   ه بر مرکرزی  مقوله  2در نهايت 

 ازاين مهرارت   :ارتباطيهای  مهارتر 1 عبارت است از 

 .شود تعامالت زوجین  محنوب مي مرکزی های  مقوله

زناشرويي  سرازگاری  اين مقوله مرکزی سبب افرزايش  

قريرب   يعنري   نفرر 12تعرداد  در اين خصوع  شود. مي

هررای  مهررارتبرره از شرررکت کننرردگان  (درصررد 02)برره

هررای  مهررارت معتقدنررد کرره و اشرراره کردنرردارتبرراطي 

ايرن   ارتباطي پايه و اساس تعامالت سرازگارانه اسرت.  

تشكیل شده است کره   اصلي مقوله  3از مرکزی مقوله 

يكري از   :حفر  مرزهرا   الرف(   باشرد  به شررب زيرر مري   

حف  مرزهرا   ، ارتباطي های در مهارت اصليهای  مقوله

های  شود حريم باعث مي است.  مرزهای منظم نه مبهم،

احترام هم دارای  شخصي حف  شده و حريم اجتماعي

بره  »گفرت:   2 باشند. به عنوان مثال مصاحبه شونده کد

اجرازه   ها اينه که زوجین نظر من علت بنیاری از تنش

 ااگر حرف بزنند بر  طرف مقابلشون حرف بزنند نمیدن

تروان حرل    مرزها(مشكالت را مري  رعايت اصول) حف 

 اصرلي هرای   يكي ديگر از مقوله :مهارت گفتگوب(، «کرد

کره   بره نحروی  تعامالت زوجین مهارت گفتگو است در 
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اين گفتگو دو طرفه باشد و شكلي از گفرت و شرنود را   

فرآينررد سررازگاری ايررن مقولرره اصررلي   .دهررد تشرركیل

ان مثرال مصراحبه   بره عنرو  کند.  زناشويي را تنهیل مي

ترررين  يكرري از مهررم شررايد »گفررت:   8شررونده شررماره 

گفت با  همديگر قانع کردن ،فاکتورهای سالمت خانواده

 .«است يرفینطو شنود 

هرای   مقوله يكي ديگراز :ارتبا  کالمي و  یر کالمي( ج

تعامالت زوجي است که به افزايش سازگاری دراصلي 

صاحبه شرونده  ن مورد مدر اي کند.  زناشويي کمک مي

کالمي ارتبا   یر  در موقع سخن گفتن» گفت: 7شماره

 .(7)جدول «کنیم بهم نگاه مي مثالً  بیشتری داريم

 در مرکزیهای  يكي از مقوله :ارزنده سازیر7

سرازگاری  تعامالت زوجرین اسرت کره سربب افرزايش      

 نفررر15تعررداد  کرره برره طرروری شررود  زناشررويي مرري

اين مقولره اشراره    از مصاحبه شوندگان به (درصد85)

که قدرشناسي و قدرداني کردن سبب  ندو معتقد کردند

ايرن مقولره شرامل     شرود.  سازگارانه مري  افزايش رفتار

 :خرود ارزشرمندی  الرف(    اسرت  زيرر اصلي مقوله های 

احنراس  های اصلي در تعامالت زوجرین   يكي از مقوله

ينرد  آسبب تنرهیل فر اين مقوله  است. خود ارزشمندی

 رفتررار سازشرري باعررث تقويررتچنررین  تعررامالت و هررم

مورد مصاحبه شونده شماره  در اين .شود ميزوجین 

مرردم از مرن تعريرف     شپزی خروبي دارم و آ» :گفت 1

 اصرلي  های  از مقوله ييك :پذيرش ديگران ب( ،«.کنند مي

تعامالت زوجي است که خوشنودی ديگرران را بره    در

در  دنبال دارد واين مقوله سبب تنهیل فرآينرد ارتبرا   

نقررش مهمرري در سررازگاری  شررود و بررین زوجررین مرري

ايررن خصرروع مصرراحبه  در کنررد. زناشررويي ايفررا مرري

رفع نیازهای طررف مقابرل    در »گفت:   0شونده شماره 

هرم بررای شروهرم هری  کرم       نیازها جننري خصوصا 

يكرري ديگررر از   :تفكرخرروب بررودن  ج(، «.گررذارم نمرري

های اصلي که در تعرامالت زوجري نقرش مهمري      مقوله

ارد و سبب افرزايش رفترار سرازگارانه برین زوجرین      د

بره حروزه   ايرن مقولره    .تفكرخوب بودن اسرت  شود مي

ايرن  در تعامالت زوجري   .گردد بر مي زوجین شناختي 

مصراحبه   .شود سهح سازگاری ميافزايش تفكر باعث 

ماننرد   دخونره باير   رد را مررد »گفرت:   7شونده شرماره 

 هخونررره چرررون تكیررره گرررا اسرررهوره ورزش بررردانیم

  .(3)جدول .«است

در مرکرزی  هرای   از مقولره  ييكر  :نفوذپذيریر3

 سررازگاریتعررامالت زوجرري اسررت و سرربب افررزايش   

 نفر قريرب بره    10 به نحوی که تعداد شود زناشويي مي

مصاحبه شوندگان به اين مقولره اشراره    از (رصدد25)

ايرن   .داننرد  تعامالت زوجي مهم مري  داشتند و آن را در

  زيرر اسرت   اصرلي هرای   مقولره شرامل   مرکرزی  مقوله 

در تعامالت بین زوجین  های اصلي  از مقوله :مداراالف(

چره   هرر شرود شررکت کننردگان معتقدنرد      محنوب مي

مردت   میزان نفوذپرذيری زوجرین بیشرتر باشرد طرول     

میزان مردارا کرردن    .ازدواج آنان هم بیشتر خواهد بود

سرربب افررزايش سررهح سررازگاری  وضررع موجررود  بررا

https://armaghanj.yums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://armaghanj.yums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 گفرت:  17مصاحبه شونده شرماره   زناشويي مي شود.

خانمم کلیه طالهايي که از دوران نامزدی داشته همره  »

انعهاف ب(، «.موافقت فروخت و برای خريد خونه را با

 های اصرلي در تعرامالت زوجرین    يكي از مقوله :پذيری

ثیر أمرزهای خانواده را تحت ت انعهاف پذيری است که

وابرط زوجرین   پرذيری در ر  دهد. میزان انعهاف قرار مي

مانع از مرزهای خشک و شركننده در روابرط زوجرین    

 افزايش سهح تعرامالت  انعهاف پذير ی سبب شود. مي

 مصرراحبه شررونده شررود. زناشررويي مرري و سررازگاری

آدم بايرد بیشرتر بره خراطر زنردگي و      »گفت:  1شماره 

هرای   از خواسرته   در زنردگي وجرود دارد   آرامشي کره 

يكي  :توافق ج( «.شهگیر نبا سخت خودش کوتاه بیاد و

از مقوله های اصلي در تعامالت  زوجین میزان توافرق  

در برین   ام متقابل است. توافق است. توافق نوعي احتر

ی میزان سرازگار کند و  سهح تنش را کمتر مي زوجین،

 7مصاحبه شونده شماره  دهد. زناشويي را افزايش مي

               گرررفتیم و  تصررمیم نمرري  هرگررز برره تنهررايي  » گفررت:

قرردم رو برردون اطررالع هررم   ترراکنون نشررده کرره يررک   

 .(0)جدول .«برداريم

در  مرکرزی   هرای  يكري از مقولره   :هدفمندی ر0

ه سرربب افررزايش سررهح  هدفمنرردی اسررت کرر تعررامالت 

داشرتن اهرداف بررای     .شرود  سازگاری زناشرويي مري  

دوام تر سربب   ،زندگي ضرمن ايجراد انگیرزه در روابرط    

 (رصرد د 21 )نفرر  13 تعداد شود. سازگاری زوجین مي

تداوم و بهبود روابط زوجرین  معتقدند که هدفمندی در 

را بره دنبرال   سرازگاری  اثرگذار بوده و افزايش سرهح  

شرامل مقولره هرای     مرکرزی  اين مقوله  خواهد داشت.

يكري   :داشرتن اهرداف  مشرتر(   الف(  زير اسرت اصلي 

ازمقولرره هررای اصررلي در هدفمنرردی  داشررتن اهررداف    

نقرش مهمري    زناشرويي  زنردگي  مشتر( است کره در  

 سربب ترداوم سرازگاری   اهداف مشتر( زوجري    دارد.

 اين اهداف به زندگي جهت مي دهرد   .شود زناشويي مي

مصراحبه   دارد.و تعامالت سالم اجتماعي را بره دنبرال   

 تعرامالت اجتمراعي سرالم برا    »گفرت:   2 شونده شرماره 

يكري   :نگرری  آيندهب( .«پذير است اهداف مشتر( امكان

زوجرین   ثیرگذار در سازگاریأت اصلي وهای  قولهاز  م

در زنرردگي   بینرري . داشررتن پرریش نگررری اسررت  آينررده

انگیرزه را   و زناشويي وحدت رويه ايجاد خواهرد کررد  

               کنرررد. در ايرررن  بررررای شرررروع دوبررراره تقويرررت مررري

مررن و »گفررت:11شررماره  مصرراحبه شرروندهخصرروع 

رزنردانمون  بررای ف  ای نرده آيکنیم که  همنرم تالش مي

  .(5)جدول .«بنازيم

هرای   از مقولهيكي  :حمايت درون ساختاری ر5

حمايررت درون سرراختاری  مرکررزی تعررامالت زوجررین 

. اين مقولره برین اعضرا خرانواده همردلي      خانواده است

و سرربب افررزايش سررهح سررازگاری   ايجرراد مرري کنررد 

 از مصراحبه  درصرد  27قريرب بره    شرود.  زناشويي مي

 مرکزی  اين مقوله شاره کردند.شوندگان به اين مقوله ا

 ييكر  :همراهنگي الف(  زير استاصلي  های مقوله شامل

حمايررت درون سرراختاری   در اصررلي هررای  از مقولرره
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میرزان تعرامالت زمراني کره     خانواده همراهنگي اسرت.   

زوجررین وجررود دارد  همرراهنگي بررین اعضررا خصوصرراً

هماهنگي بین اعضا سهح تنش را کراهش   .بیشتر است

زان سهح سرازگاری زناشرويي را بیشرتر    و می دهد مي

مرا جلروی    »گفرت:   3مصاحبه شرونده شرماره    کند. مي

خردمات  ب(  «.نگفتریم بره هرم   رو  هامون فرزندان  عیب

اصلي در تعامالت بین فردی های  يكي از مقوله :رساني

خردمات   خصوصا زوجین میزان خدمات رساني است.

پرذيرش افرراد    رساني در واقرع نروعي پرذيرش اسرت.    

میرزان   دهد و ثیر قرار ميأعامالت بین فردی را تحت تت

در نهايرت سربب   و  دهرد  ارتبا  عاطفي را افرزايش مري  

مصراحبه   شرود.  افزايش سهح سازگاری زناشويي مي

در خونه ما يک اصرل اساسري   »گفت:  1شونده شماره 

اول  ،و همیشه بر همره اصرول  مقردم اسرت    وجودارد 

 رم و مرردم از شرپزی خروبي دا  پذيرش بعد پذيرايي.  آ

            در واقررع خرردمت رسرراني     .کننررد  مررن تعريررف مرري  

  .(2)جدول «کنم. مي

مرکرزی  هرای   از مقوله  گیری مهارت تصمیمر 2

شود. اين مهارت سبب  در تعامالت زوجي محنوب مي

شود میزان خهرای احتمرالي کراهش يابرد و باعرث       مي

میرران  افررزايش سررهح سررازگاری زناشررويي شررود. از 

نفررر قريررب  8 دگان در پررژوهش تعررداد شرررکت کننرر 

قولرره مرکررزی اشرراره کردنررد  ايررن مه برر (درصررد52)

يند سازگاری را آمهارت تصمیم گیری فر معتقدند کهو

  .دهد ثیر قرار ميأتحت ت

اصلي  های مقوله خود شاملمرکزی اين مقوله 

های  از مقوله :تصمیم گیری مشارکتي الف(   زير است

ه  سربب افرزايش   گیرری اسرت کر    مهارت تصمیماصلي 

گیررری  در تصررمیمشررود.  زناشررويي مرري  سررازگاری

يابررد و خهاهررا کرراهش  مشرارکتي همرردلي افررزايش مرري 

زنردگي  در »گفرت :  13مصاحبه شونده شماره يابد.  مي

( به گیری مشتر با تصمیمولي  ،داشتیم مناله همیشه

هررا  گیررری در تصررمیممررن  رسررانديم. سرررانجام مرري 

 :مشورت کرردن  ب( «.دادم را مشارکت ميهمنرم نظر

گیررری  هررای اصررلي در مهررارت تصررمیم يكرري از مقولرره

 مشورت کردن است.مباحث خانواده 

به نظر بعضي از شرکت کنندگان در مصراحبه  

 خانواده سالم و سازگار بايد شريک باشند نره شراکي.  

اين مشورت سبب افزايش سهح سرازگاری زناشرويي   

 گفرت:  11مصراحبه شرونده شرماره     شرود.  زوجین مي

کررديم و   رای حل منايل خانواده ابتدا مشرورت مري  ب»

  .(2)جدول «گرفتیم. بعد هم تصمیم مي

ها با يک  ديد اجمالي نگاه شود، بره   اگر به يافته

نظر مي رسد بتوان آنها را  به صورت زير تنظیم کررد  

 (. 1)شكل

 
 

 

https://armaghanj.yums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 های جمعیت شناختي شرکت کنندگان دادهمشخصات و : 1 جدول

 

 ويژگي طبقات تعداد درصد طبقه زدواجمدت ا تعداد درصد

طول مدت  سال 15تا  2 0 75/52

 ازدواج

 تحصیالت ديپلم و پايین تر 7 5/17

 لینانس 13 75/81 سال74تا 15 0 75

 تكمیلي 1 75/2 سال به باال74 3 25/18

 جمع 12 144 جمع 12 144

 ويژگي طبقات تعداد درصد طبقه تعداد فرزند تعداد درصد

 سن 34-74 3 25/18 تعداد فرزندان 4-1 2 5/32

5/17 7 7 54 8 34-04 

 به باال04 5 75/31 7بیش از  8 54

144 
 

 جمع 12 144 جمع 12

 ويژگي طبقات تعداد درصد

 شمال 1 75/2

 موقعیت جفرافیايي

 شرکت کنندگان

 جنوب 2 25/03

 مشرق 7 5/17

 مغرب - -

 مرکز 2 5/32

 جمع 12 144

 شمال 1 2275

 
 

 های ارتباطي مهارتمرکزی  مصاحبه برای مقوله: 7جدول 

 

 دتعدا

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

12 

(87) 
 ارتباطي تمهار

 حف  مرزها
/در ميحف  حر

 نظر گرفتن مرزها

ها حف  بشه. با رعايت اصول مشكالت را  بايد حريمدرخانه 

 ها را نگهداشت. خانواده مرز داره ميحر دي.با حل کرد توان يم

 مهارت گفتگو

و شنود  گفت

توجیه کردن/ 

 قانع شدن /

 

ود هم کرديم ز کار مي شتریب يکالم یساز با گفتگو و قانع يول

سالمت خانواده  یفاکتورها نيتر از مهم يكي ديشا .شديمقانع 

 است نیقانع کردن طرف

 و  یر کالمي ارتبا  کالمي 

 زبان بدن/

 مراقبت از گفتار

 

 انیارام  ب ي. با لحنمیکن يدر موقع سخن گفتن بهم نگاه م

مراقب لحن حرف  ديبا میکن يبا هم صحبت نم یکردم. با تند يم

با  نيا ميبه جلو برو میباشه تا بتون ديبا ي. همدلمیزدنمون باش

 .کرد یشه  کار يتند نم اتیادب
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 ارزنده سازیمرکزی  برای مقوله  مصاحبه:  3جدول 

 

 تعداد

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

15 

(85) 
 ارزنده سازی

 خود

 ارزشمندی

به خود بالیدن / 

 پذيرش خود /

 تعريف از خود

 من ارزشمند بودم به خودم مي بالم.

  کنم بايد به متعادل بودن خودم مي خودم را معرفي

 نیز اشاره کنم.

 آشپزی خوبي دارم

 پذيرش ديگران

 الگو پذيری/

نیازهای جنني رفع 

 شپذير

. وقتي میهمان گرفتم ازش الگو شوهرم مرد خوبیه

در نیازها جنني هم  پذير هنتیم. آيد ما میهمان مي

 گذارم. برای شوهرم هی  کم نمي

 تفكر خوب بودن

 نگرش مثبت/

 نیک انديشي/

 نقدر داني کرد

 از او تشكرمي کنم.

مرد را در است.فكر مي کنم که اننان تالشگری 

تكیه گاه  او  .خونه بايد مانند اسهوره ورزش بدانیم

 خونه است.

 
 

 نفوذپذيریمرکزی  مصاحبه  برای مقوله: 0جدول 

 

 تعداد

 )درصد(
 گويه ها مقوله فرعي مقوله اصلي مقوله مرکزی

10 

(25) 
 نفوذ پذيری

 مدارا
 در انجام کارها // يهماهنگ

 / کوتاه امدنگريهمد رفتنيپذ

در خانواده ماحصل تالش دو  یسازگار. .کوتاه آمدم

 هیمناله حل شد. خانمم کل با کوتاه آمدنطرفه است.

 را برام فروخت.طالها

 انعهاف

 یريپذ

 /یفرد تیتوجه به شخص

 / بخششیریعدم سخت گ

 يم .میکن يخشک برخورد نم رمیگ ياصال من سخت نم

 کياخه ما شر  میکن يهمراه ديبا عهی..دعوا طبمیبخش

 .میهنت يزندگ

 توافق
همراهي کردن/ موافقت / شريک 

 بودن

نمي کنیم. کش دار را منئله توافق داريم. . میکن يصلح م

.ما شريک هنتیم.  میگرفت ينم میتصم ييهرگز به تنها

 موافقت شر  سازگاری است.

 

 هدفمندیمرکزی  مصاحبه برای مقوله: 5جدول 

 

 تعداد

 )درصد(
 گويه ها مقوله فرعي مقوله اصلي مقوله مرکزی

13 

(21) 
 یهدفمند

 اهداف مشتر(

 همنويي /مشتر(  هدف گذاری

 همنوايي

 

 .ي داريم.های مشتر( داشتیم. اهداف به هم نزديك هدف

پذير  تعامالت اجتماعي سالم با اهداف مشتر( امكان

سويي  هم وافقي بود.يک راهبر ت هدف مشتر(  است.

 داشتیم.

 آينده نگری

 ريزی بلندمدت/ برنامه

 /تنظیم برنامه

 پیش بیني درخانه

 .ميفرزندانمون بناز یرو برا یا ندهيکه آ میکن يتالش م

 ندهيآ .مهمه اریدر خانواده بن ندهيآ یبرا یزير برنامه

 ندهيآ یبرامون مهمه و ما اکنون را برا يلیفرزندانمان خ

 .ميداربرنامه 

https://armaghanj.yums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://armaghanj.yums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 حمايت درون ساختاریمرکزی  مصاحبه برای مقوله: 2جدول 

 

 تعداد

 )درصد(

 گويه ها مقوله فرعي مقوله اصلي مقوله مرکزی

0 

(27) 

حمايت درون 

ساختاری  اعضا 

 خانواده

 /کردن یآشپز خدمات رساني

 /یدار خانه

 /یريپذ همانیم

 یپرور شوهر

 یوقت  جلو  یه کنند. يم فيدارم و مردم از من تعر يخوب یآشپز

سخت من و  طيدر شرا .میهامون رو به هم نگفت بیفرزندان ع

. میهنت ريپذ همانی. مميشد تيحما يلیهمنرم از طرف خانوادم خ

ترين اصل در خونه ما اول ممه .گذارم يکم نم  یشوهرم ه یبرا

 پذيرش بعد پذيرايي

 یهمنو

 بودنهماهنگ

حمايت کردن / آبرو 

گرفتن داری/ در نظر 

 موقعیت/

هی  وقت جلوی فرزندان عیب هامون رو به هم نگفتیم.در شرايط 

همیشه  سخت من و همنرم از طرف خانوادم خیلي حمايت شديم.

 کرديم. از همديگر پیش فرزندان حمايت مي

 

 گیری اصلي: تصمیم مصاحبه برای مقوله: 2جدول 

 

 تعداد

 )درصد(

 يه هاگو مقوله فرعي مقوله اصلي مقوله مرکزی

8 

(52) 

 

مهارت تصمیم 

 گیری

 یریگ میتصم

 يمشارکت

مشارکت/تفاهم دوطرفه/هم 

نديشي/تصمیم گیری ا

 منهقي/

دادم. ودر حل مشكل شريک  نظرشون را مشارکت مي

بوديم.درحل منايل هم انديشي داشتیم بي تفاوت نبوديم. مهم  

 اينه که تصمیم گیری منهقي باشه نه احناسي.

مناله داشتیم ولي اين منايل را با  یشههمدر منايل زندگي 

در تصمیم تصمیم گیری مشتر( به سرانجام مي رسانديم.من 

 .«دادم را مشارکت ميهمنرم گیری ها نظر

 مشورت کردن/ مشورت کردن

 هماهنگي کردن/

 از مشاوره/ استفاده

 هماهنگي

 يدرخانواده مشورت کردم.خانواده خودم با هم  مشورت م

.ما درحل ميکرد يتنش ها با هم مشورت مبعد از کرديم. 

 .مشكلي نینت.میگرفت يکمک م گرانيمشكالت خود از تجربه د

 کمک مي گیريم.. از مشاورخادیم یحل نشه اما همفكر

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : مدل تعامالت زوجین سازگار1شكل 

 مدارا کردن
 نفوذ پذيری

پذیری انعهاف  

 توافق

 حف  مرزها

مهارتهای  مهارت گفتگو

 ارتباطي
ارتبا  کالمي و  یر 

 کالمي

 خدمات رساني  حمايت کردن

 هماهنگي

 مشورت کردن

 تصمیم گیری مشارکتي مهارت تصمیم گیری

 ارزنده سازی

 خود ارزشمندی

 پذيرش ديگران

 تفكر خوب بودن

 اهداف مشتر(
 هدفمندی

 آينده نگری

تعامالت 

  زوجین سازگار
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   بحث

 تررين  سازگاری زناشويي به منزله يكي از مهم

 زناشرويي اسرت.   ابهره ثبات و دوام ر تعیین عوامل در

برره طررور  کرره اصررهالحاتي اسررت يكرري ازسررازگاری 

 مرورد  خرانواده و زناشرويي  هرای   پژوهشدر گنترده 

پژوهش حاضر با هردف  لذا ( 1).گیردر مي ستفاده قراا

سرازگاری  در تعرامالت زوجري   بررسي علرل  تعیین و 

  .صورت گرفتزناشويي 

سررازگاری نمررره برردين منظررور زوجینرري کرره  

سرال از   2کنب نمودند و حداقل  144 باالیزناشويي 

با اسرتفاده از روش  زندگي زناشويي آنان گذشته بود 

هرای   بررسي قرار گرفتند. بر اسراس يافتره   کیفي مورد

  دست آمرد کره شرامل   ه ب مرکزی پژوهش شش مقوله

نفوذپررذيری،  سررازی، هررای ارتبرراطي، ارزنررده  مهررارت

هررای  ، مهررارتدرون سرراختاری نرردی، حمايررت مهدف

 هرای  مصاحبهوسیله ه ها ب داده باشند. گیری مي تصمیم

هنگررامي کرره  آوری گرديررد نیمرره سرراختار يافترره جمررع

پاسخ به سواالت هدفمنرد) از زنردگي خرود     زوجین در

ماندگاری در زندگي  و سازگاری در  تعريف کنید. علل

( بره   را در چره مري دانیرد    روابط وتعامالت زناشويي

عوامرل   علرل و  بره  ،پرداختنرد  توصیف زندگي خود مي

 کردند.    سازگاری تعامالت اشاره مي

هررای  در خصرروع مقولرره مرکررزی مهررارت   

زناشرويي   هنگامي سرازگاری رسد  ارتباطي به نظر مي

 در تعامالت زوجي افزايش مي يابد که زوجین بتواننرد 

های ارتباطي به خوبي استفاده کنند و مرزها  از مهارت

دوسويه است. يند آبگیرند. سازگاری يک فر را در نظر

مهررارت الزم برررای دوام ازدواج   ارتبررا  مررؤثر تنهررا 

تعاملي ی لگوهاسررازگاری ا (.14شررناخته شررده اسررت)

زناشررويي را  ضايترکثر اه حدرررتیابي برررسدجین زو

ارتبا   . رضايت و توافق مهارت(11)کند پذير مي امكان

ثر بر ؤعوامل م از جمله  .(17)داند سالم را يک اصل مي

بره همنراني در مهرارت  ارتبرا      وان تر  مري  سازگاری

سربب  مشركالت ارتبراطي مري تواننرد      .(13)کرد اشاره

رفتارهرای   .(10)ايجاد گوشه گیری و افنردگي شروند 

تعرراملي سررازنده برره حررل منررايل خررانواده کمررک مرري 

معیارهرای ارتبرراطي   کرره پررژوهش نشران داد  .(15)کنرد 

 از واريررانس سررازگاری درصررد 75افررراد در مجمرروع 

  .(12)کند بیني مي را پیشزناشويي 

مي تروان گفرت   در خصوع مقوله نفوذپذيری 

 نفوذپرررذيری در سرررازگاری زناشرررويي نقرررش دارد.   

 در برین اعضرا   نفوذپذيری يرک پديرده اجتمراعي اسرت    

زنران   .برمیزان سازش نقش دارد ،خانواده وجود دارد

. نفوذپرذيری در  (12)مردان نفوذپذيری دارند بیشتر از

. (18)شرود  سربب بهبرود نقرش مري    خانوادگي  مرزهای

خرانواده مررز و نقرش خرانواده را      نفوذپذيری اعضای

بهبررود روابررط  دهنررد و سرربب تحررت تررأثیر قرررار مرري 

پررذيری شخصرري در   . هرچرره انعهرراف (10)شررود مرري

 سازگاری بیشرتری وجرود دارد   همنران بیشتر باشد،

آوری رابهره   پذيری، تاب و سازگاری با مقیاس انعهاف

و اثرگذاری در  نفوذپذيری .(74)ار داردد يو معن مثبت 

 .(71)سازگاری نقش مهمي دارد متغیر

 هرا   پرژوهش سرازی   خصوع مقوله ارزنده در

سربب   سازی در روابط زوجین ندهنشان داده است ارز

https://armaghanj.yums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://armaghanj.yums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86
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. (77)شرود  آنان مري  افزايش عزت نفس و بهبود روابط

عاشقانه  ارزنده سازی و قدرداني سبب افزايش روابط

 .(73)عملكرررد خررانواده را در پرري داردشررده و بهبررود 

سرازی در برین اعضرا خرانواده نروعي حمايرت        ارزنده

سررازی در بررین اعضررا   ارزنررده(. 70)اسررت خررانوادگي

سازی  ارزنده. (75)دهد صمیمیت را افزايش ميخانواده 

پارامترهررای اساسرري برررای افررزايش عملكرررد   يكرري از

 (. 72خانواده است)

ان گفرت  مري ترو   خصوع مقوله هدفمنردی  در

يكري از   هدفمندی در سرازگاری زناشرويي نقرش دارد.   

بینري کننرده سرازگاری زناشرويي      پریش پنج عامل مهم 

پذيری در  هلي که توافقأ. زوجین مت(72)است هدفمندی

سرازگاری زناشرويي بیشرتری را     اهداف دارنرد نمرره  

مشتر( زوجین  اهداف .  تمايز خود و(78)کنب کردند

. توافرق  (70)اسرت  مرتبط با میزان سازگاری زناشويي

 هررای بررر سررر اهررداف و انتظررارات از  عوامررل ازدواج  

 . (34)آيد طوالني مدت به حناب مي

کرردن زوجرین از    در خصوع مقوله حمايرت 

توان گفت حمايت اجتمراعي در سرازگاری    ، ميهمديگر

حمايررت اجتمرراعي زوجررین از   زناشررويي نقررش دارد. 

. همراهري  (31)ثر استؤبرکیفیت زندگي آنان م همديگر

در گذشررت زمرران باعررث ارتقررای   و حمايررت زوجررین

از ابعرراد  ييكرر .(37)شررود رضررايت زناشررويي مرري  

 يیرررد و حمايرررت اجتمررراعي أسرررازگاری زناشرررويي ت

. حمايت رواني زوجین در حرین برارداری از   (33)است

راهي برای بهبود سازگاری زناشويي و به تبع  همديگر

 . (30)شناخته شده است آن کیفیت زندگي

 گیررری خصرروع مقولرره مهررارت تصررمیم   در

تروان گفرت مهرارت تصرمیم گیرری  در سرازگاری        مي

گیری يكي از  تصمیم زناشويي موثر است. مشارکت در

. (35)هرای ايرانري اسرت    ابعاد سازگاری زناشويي زوج

زناشرويي رابهره    گیری و سازگاری بین قدرت تصمیم

از  . بعد تصرمیم گیرری مشرارکتي يرک    (32)وجود دارد

. وجرود توافرق و   (32)سازگاری زناشرويي اسرت  ابعاد 

مشررتر(، سرربب کرراهش منازعررات و در نتیجرره  بیررنش

همنران، پايداری ازدواج و توانرايي   افزايش جاذبه بین

 (.38)شود در حل و رفع منازعات مي

هايي روبرو برود   اين مهالعه کیفي با محدوديت

پرذيری   تروان بره احتیرا  در تعمریم     آن جمله مري  که از

های کیفي است  های همه پژوهش محدوديت ه ازنتايج ک

هرای ايرن پرژوهش آن      ديگرر محردوديت  . ازاشاره کرد

سرال زنردگي مشرتر(     2فقط زوجیني براالی   است که

سرال را   2گرفتنرد و زوجرین زيرر     مورد بررسي قرار

پژوهشرگران در   شرود  پیشرنهاد مري  شرود.   شامل نمري 

 یرر متغ ايرن کمري  طور گنترده تر به مهالعره  ه آينده ب

  .مهم  بپردازند

 

 گیری  نتیجه

شررالوده زنرردگي فررردی و   خررانواده اسرراس و

شروهر   است و هنته اصرلي خرانواده، زن و   اجتماعي

تمرکرز بررر سرازگاری زناشررويي در    بنررابراين هنرتند. 

بره بقرا و داوم خرانواده     ها کمک فراواني تعامالت زوج

هرای   پرژوهش بر همین اساس هرر سراله     ،خواهد کرد

شرود. داليرل    بت بره موضروع بیشرتر مري    ننر  خانواده
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چررا   دارد وجود ها  پژوهشزيادی برای گنترش اين 

کمرک   سازگاری زناشويي بره دوام و بقرا خرانواده   که 

 کند و ناسازگاری زناشويي يكي از داليل طرالق در  مي

هرای   لفره ؤشرود. بنرابراين اگرر م    خانواده محنوب مي

ینه سازگاری زناشويي شناسايي شود زم اصلي متغیر

فررراهم   رضررايت و کامیررابي زوجررین و فرزندانشرران 

سرازگاری در تعرامالت    ها با توجه به يافته .خواهد شد

وابنرته اسرت و    اصلي و مرکزی های  زوجي به مقوله

ترداوم   وجود آورنده وه امل بوها به عنوان ع اين مقوله

بیشرتر تررابع   نتعرامالت زوجرری  کننررد. دهنرده عمررل مري  

سررازی،  وذپررذيری، ارزنررده هررای ارتبرراطي، نف  مهررارت

مهرررارت  ودرون سررراختاری  منررردی، حمايرررت هررردف

زوجین سازگار  رسد لذا به نظر مي ،گیری است تصمیم

چنرین    کنند و هرم  از تعامالت سازنده بیشتر استفاده مي

زناشرويي  سرازگاری  تعامالت سازنده سربب افرزايش   

 درفرآينردی اسرت کره    زناشرويي  سرازگاری   .شود مي

بنرابراين زوجرین قبرل از     .شرود  مي طول زندگي ايجاد

هرای   مهرارت  های الزم را خصوصاً مهارت ازدواج بايد

از ببیننرد.  گیرری را آمروزش    تصمیم ارتباطي و مهارت

استفاده نمايند. زوجین بايد  های قبل از ازدواج مشاوره

سازگاری تجهیرز کننرد ترا     های اصلي لفهؤخود را به م

 تجربه کنند.  بتوانند سازگاری زناشويي بهتری را
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Abstract: 
 
Background & aim: Family is the most important institution of society and the shaper of human 

personality. Marital compatibility is one of the most important factors in determining the stability and 

durability of a marital relationship. Therefore, the purpose of the present study was to investigate 

constructive interactions in the marital adjustment of couples in Yasuj, Iran. 

 

Methods: The present qualitative research was conducted using thematic analysis method in 

2021. The participants were couples who had a high compatibility score and at least 7 years had 

passed in their married life. The sampling method was purposeful; therefore, semi-structured 

interview method was used to collect data. Interviews were conducted individually and continued 

until saturation. Finally, the data were analyzed using MAXQDA software. 

 

Findings: MAXQDA 2018 software was used for data analysis. After analyzing the content of the 

data, six central categories were obtained, which were communication skills (border guarding, 

conversation skills, verbal and non-verbal communication) in order of importance. Valuation (self-

worth, good thinking, acceptance of others). Permeability (agreement, tolerance, flexibility). 

Purposefulness (foresight, common goals). Support (service, coordination). Decision making skills 

(participatory decision making, consulting).  

 

Conclusion: Compatible couples use constructive interactions more in their lives and marital 

adjustment is more dependent on the skills that are developed during life. 
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