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 چکیده 

آمد.  به مرحله اجرا در سازگاری زناشویی زوجینبا  ی مثبت نگرشناختروان یهاهیسرما نیرابطه ب یسحاضر با هدف بررپژوهش 
عنوان به نفر 384در دسترس تعداد  وهیبه ش ،شهر اصفهان نیزوج یهیکل از بیناست.  یاز نوع همبستگ یفیروش پژوهش، توص

حاصل از  جی. نتاپاسخ دهند یشناختروان هیسرما ،ی سازگاری زناشوییهاپرسشنامه و از آنان خواسته شد تا بهنمونه انتخاب 
ه مثبت و معنادار بود یآورو تاب ینیبخوش ،یبا خودکارآمد ییزناشو یسازگار انیم ینشان داد که همبستگ همبستگی پیرسون

ابعاد  نیاز ب (.P> 05/0 (است امدهیبه دست نرابطه معنادار  یدواریو ام ییزناشو یسازگار نیب کهیدرحال (P≤01/0و  05/0)
ودکارآمدی باعث خبنابراین  بود ییزناشو کیفیت زندگیکننده  ینیبشیپ ،گامبهگام وهیبه ش خودکار آمدی ،یشناختروان هیسرما

 .دینمایتا افراد رضایت بیشتری از زندگی زناشویی خود داشته باشند و این امر به بهبود کیفیت زندگی زناشویی کمک م شودیم

 ی؛ زوجینشناختروان هیسرما یی؛زناشو یسازگار :هادواژهیکل

 

 

 مقدمه

در کنار مثل و پرورش فرزندان ازدواج، تولیداز طریق این افراد عنوان یک سیستم اجتماعی، شامل گروهی از افراد است که به خانواده
ده شدن نوع انسان ایفا کر پیشرفت و اجتماعی، نقش حیاتی برای رشد در طول تاریخ این سیستم و سازمان اجتماعی کنند.هم زندگی می

مل رسیدن وی به تعادل و عا فردترین سازمانی است که بسترساز رشد و رفاه جسمی، روانی و اجتماعی است. خانواده بدون شک مهم
 تاثیر فرد رفتار هر چیز دیگری بر از بیش که سیستمی معتقدند (1381مینوچین و فیشمن )(. 1996فیزیكی، روانی و اجتماعی( است )وود، )

رودسری  پوربخشی .دهدمی نیز شكل را افراد نابهنجار بلكه رفتارهای بهنجار، و سازشی رفتار تنها نه است. درواقع خانواده خانواده دارد،
 فرا را هاانسان که شبكه ارتباطی ترین بالواسطه و نخستین که کندبیان می انسانی ارتباط شبكه مختلف هایمطالعه دیدگاه ( با1380)

 شناسیآسیب هایصورت افراد خانواده نتیجه از یک هر روانی مشكل یا بیماری طور کلی،است. به «خانوادگی روابط شبكه» گرفته است،

کوبلینسكی و ؛ 1383ای مورد توجه قرار گرفته است )دیباج نیا، طور فزایندهاست. توجه به مسایل خانواده و کارآیی آن به روابط خانوادگی
شناختی با هم مشارکت دارند و امروزه هر خانواده، چیزی بیشتر از مجموعه افرادی است که در یک فضای فیزیكی و روان(. 2003اندرسون، 

تقابل به های عاطفی قدرتمند، بادوام و مشوند. در داخل چنین سیستمی، افراد به وسیله حلقهفرهنگی تلقی می -کدام، یک سیستم اجتماعی
 (. 1387اند )نظری و نوابی نژاد، یكدیگر گره خورده

 همرنگی محیط تغییرات با تنها که ه ایونگهب روانی و فیزیكی با محیط تطابق در آدمی موثر و مفید رفتار از است عبارت ،سازگاری

 تغییر دهد مناسب ای گونه به را آن و گذاشته اثر محیط در تواندمی نیز خود بلكه کندنمی بسنده نیز  از آن ناهشیار پیروی به و نكرده
 تاثیر فردی، هایویژگی اما دارند، زناشویی سازگاری در مهم نقشی فرهنگی و اجتماعی عوامل (. با وجود اینكه2010؛ اولیا، 1999)لیدرر، 

د. کن(. مطالعات نشان داده است که سازگاری زناشویی به سازگاری کلی فرد کمک می1390)معین، غیاثی و مسموعی،  بیشتری دارند و ویژه
، مالزاده) اجتماعی سازگارترنددر روابط و  نفس بیشتری دارندعبارت دیگر، همسرانی که از سازگاری زناشویی باالتری برخوردارند، عزتبه

 (. 1381، منصور، اژه ای و کیامنش
 است. سازگاری شوهر و زن خصوصبه اعضا بین تفاهم و سالم ذارد، روابطگمی اثر خانواده رشد و بقا بر که عواملی مهمترین از یكی

 دیگر سویی شود. ازمیزندگی  از بیشتر رضایت و اقتصادی رشد سبب و والدینی تسهیل نقش خانوادگی، خوب عملكرد زیربنای ،زناشویی

 انحرافات به گرایش اجتماعی، روابط اشكال در باعث فوق، موارد در مشكل ایجاد بر عالوه شوهر و روابط زن ناسازگاری زناشویی در وجود

                                                 
  Hamidatashpour@gmail.com :نویسنده مسئول پست الكترونیک *

 

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:Hamidatashpour@gmail.com
http://www.sid.ir


 سازگاری زناشویی زوجین وی مثبت نگر شناختروانی هاهیسرما
 

2 

 ؛ سینها1993گاتمن،  ؛ 1390)یارمحمدیان، بنكدار هاشمی و عسكری،  شودمی هاجزو بین در فرهنگی هایارزش و افول اخالقی ،اجتماعی

 (. 1990مكرجی،  و

دهند. احساس خوشبختی و تاثیر قرار میکه عوامل متعددی هستند که رضایت زناشویی زوجین را تحت انددادهها نشان پژوهش

 (، عوامل شخصیتی2002)داینر، گوم، سو و اوشی،  روانشناختی(، بهزیستی 2005؛ ویلسون و اوسوالد، 1990)سینها و مكرجی،  شادکامی
( از جمله عواملی هستند که در 1390؛ رئیسی، 2003)لمب، بی و دماریس،  ( و سالمت روان2007؛ یانسی، 1390)معین، غیاثی و مسموعی، 

میت بر سازگاری و رضایت زناشویی اثرگذارند از اهاند. شناخت عواملی که ارتباط با سازگاری و رضایتمندی زناشویی مورد بررسی قرار گرفته
های با خطر باال کاست، بر رضایت و شادکامی ازدواج های موجود افزود توان از میزان ازدواجزیادی برخوردار است. با شناسایی این عوامل می

 های خانوادگی جلوگیری نمود.و از بروز پیامدهای ناگوار و نابسامانی
 رشته این ردک پیشنهاد وی. است، مطرح کرد هایشتاریک توانایی نیمه بر گرایش روانشناسی پیرامون اینكه را حثیب ،(1905)مازلو  

 و اسمیت ز،لوتان آوی،) کند تمرکز انسانی هایظرفیت به دادن واقعیت و خوشبینی رضایت، رشد، مانند هایی حوزه بر و شود ترمتعادل باید
 نگرمثبت یروانشناس جنبش فعاالنه طوربه آمریكا، روانشناسی انجمن رییس سلیگمن روانشناس و پیش، مارتین سال چندین(. 2010 پالمر،

 ارکبه شود،می جوامع و هاسازمان ها،گروه افراد، پیشرفت موجب که هاییتوانایی کشف و علمی هایروش مطالعه برای تا انداخت راه به را
 و ناساییش بلكه بود، شده آغاز دارمشكل افراد به کمک گرفتن عهده بر با تنها نه آن، از پیش هاسال مدرن روانشناسی چهاگر. شود گرفته

 یعنی ن،مدر روانشناسی هدف اول بخش به توجهات تمام هاسال این تمام در اما. بود آن وظایف از نیز بشر نوع نیروهای و هاتوانایی گسترش
 افراد هاینیرومندی به نگرمثبت روانشناسی واقع . در(2005 لی، و وا والومب آوولیو، لوتانز،) بود یافته اختصاص روانی هایبیماری درمان

 آوی، و وولیوآ نورمن، لوتانز،) باشند داشته پیشرفت و رشد توانندمی آنها چطور اینكه و است مندعالقه( هابدکارکردی و  هاضعف به نسبت)
 تهبرداش انسان روانی هایبیماری و هاضعف ها،بدکارکردی بر کاذب تمرکز تا کرد ایجاد را جهت تغییر این( 2005) سلیگمن واقع در(. 2008

  .گیرند قرار توجه کانون در انسان کمال و هاتوانایی نیروها، آن جای به و شده
 ینی،خوشب خودکارآمدی، یسازه چهار از دارد، نگرمثبت روانشناسی در ریشه که گونهحالت سازه یک عنوانبه روانشناختی سرمایه

 نگرمثبت روانشناسی که کرد بیان اینطور توانمی نهایتدر .شد معرفی( 2002) لوتانز توسط است که شده تشكیل آوریتاب و امیدواری
 افتاد، واهدخ اتفاق آنچه درباره را خودشان مثبت انتظارات تا دارند تمایل خوشبین افراد .باشدانسان می مطلوب و بهینه کارکرد بر متمرکز

 اد و باورد خواهند رخ مسلماً مثبت پیامدهای دارند اعتقاد که کسانی. دارد قرار کارآمدی با همراهی در خوشبینی تعریف این. دارند نگه باقی
 خوشبین رادشخصی، اف توانایی از نظرصرف .شوندمی نامیده کارآمدخود خوشبین افراد شد، خواهد منجر موفقیت به شانشخصی توانایی دارند

  (.2008 همكاران، و آوی) دارند خود انتظار برای را مثبتی پیامدهای
ه عنوان ب یروانشناخت  هی. سرماردیگیکرد که جامعه سالم در پرتو خانواده سالم و بارور شكل م انیب دیبا پژوهشموضوع  تیدر اهم

از  .باشد رگذاریتواند تاثیم ییزناشو یزندگ نهیمثبت در زم یرفتارها یرگیبر شكل نظر نیرود و از ایجنبه مثبت سالمت روان به شمار م
زه خانواده حو ناگزاران و مشاوراستیتواند به سیم ییزناشو یزندگ یهمچون سازگار نیمربوط به روابط زوج لیمسا نهیدر زم پژوهش یطرف

اضر با هدف حاستفاده کنند. لذا پژوهش  هاییپژوهش نیچن جیخانواده، از نتا یو بهبود فضا یخانوادگ یوندهایپ تیتقو یتا برا دیکمک نما
  در میان زوجین شهر اصفهان به مرحله اجرا درآمد. ییزناشو سازگاری با یروانشناخت هیسرما نیرابطه ب یسبرر

  

 شرو

 کنندگانشرکت

حجم  نییداده اند. جهت تع لیبه مراکز مشاوره اصفهان تشك 1394مراجعه کننده در سال  نیوجز هیرا کل این پژوهش یجامعه آمار
 یرینمونه گ وهیبه ش یری. روش نمونه گدیگرد نیینفر تع 384حجم نمونه کوکران استفاده شد. لذا حجم نمونه  نییاز فرمول تع ینمونه آمار

و  5 و1 ی)نواح هیناح 3آنها تعداد  نیشده و سپس از ب میقسمت تقس 6ان به مختلف شهر اصفه یکه نواح بیترت نیمنظم بود. بد یاخوشه
راجعه براساس افراد م ینمونه آمار افرادانتخاب شده و  ینواح نیانتخاب شده و سپس فرهنگسراها و مراکز مشاوره در ا ی( به صورت تصادف6

 . باشد یم یو از نوع همبستگ یفیتوصپژوهش حاضر . انتخاب شدند در دسترسمراکز به صورت  نیکننده به ا

 ابزار
 4پرسشنامه  نیسوال است. ا 24و شامل  دهیگرد هی( ارا2007) پرسشنامه توسط لوتانز و همكاران نی: ایروانشناخت هیسرما پرسشنامه

 حیکامال صح»از  یا نهیگز 6دهد. سواالت پرسشنامه به صورت  یقرار م یابی، تاب آوری، خوش بینی و خودکارآمدی را مورد ارزامیدواریبُعد 
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 پژوهشبرآورد نموده است. در  8/0پرسشنامه را  نیاعتبار ا زانیم پژوهشی( در 1390) زادهیفیشده اند. س میتنظ« غلط است کامال»تا « است
 زیکل ن اعتباربوده و  8/0و  76/0، 77/0، 83/0کرونباخ   یآلفاشده فوق با استفاده از  هیارا بیابعاد پرسشنامه به ترت اعتبار زانیم زیحاضر ن

 برآورد شده است. 88/0
اندازه را زناشویی کلی سازگاری نمره و است سؤال 32( دارای 1976زناشویی اسپانیر ) سازگاری مقیاس مقیاس سازگاری زناشویی:

 این مقیاس کلی تنظیم یافته است. نمره« همیشه اختالف»تا « دائم توافق»گزینه ای از  6کند. سواالت این پرسشنامه به صورت  می گیری

 سازگار باال به نمره این از و شوندمی تلقی ناسازگار اسپانیر نظر از باشد کمتر و یا 101 آنها نمره که باشد. افرادی می 150از صفر تا 

دو نفره با استفاده از  براساس روابط را آن روایی گزارش نموده و  96/0 کلی نمره اساس بر را مقیاس گردند. اسپانیر اعتبار می محسوب
 این ( اعتبار1382توسط حسن شاهی ) نیز ایران به دست آورد. در 86/0و واالس،  موکه زناشویی سازگاری پرسشنامه با پیرسون همبستگی

ست آمد. روایی این پرسشنامه با استفاده از محاسبه به د 92/0کرنباخ  آلفای روش براساس و 96/0 مقیاس با اسفاده از روش تنصیف
( نیز میزان اعتبار آن را 1390گزارش شده است. معین، غیاثی و مسموعی ) 85/0زناشویی  سازگاری پرسشنامه با پرسشنامه این همبستگی

 ورد شده است. برآ 92/0به دست آوردند. در پژوهش حاضر نیز میزان اعتبار پرسشنامه با استفاده از آلفای  84/0

 ی اجراشیوه

پاسخ داده شد. برای تحلیل داده های حاصل از ابزارهای پژوهش  ینمونه به روش خود گزارش ده یپرسشنامه ها توسط اعضا هیکل
لوم مربوطه با استفاده از بسته آماری برای ع یآمار یاه لیتحلشد.  و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده رسونیپ یهمبستگ بیاز ضر

  انجام شد. 21( نسخه SPSSاجتماعی  )

 نتایج

نفر گروه نمونه، بیشترین  384(، از 1براساس جدول) ، نتایج فراوانی و درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس سن آمده است.1در جدول 
سال به باال  51درصد از نمونه آماری( و کمترین فراوانی مربوط به افراد  9/41ادل نفر و مع 161سال) 40 -31فراوانی ها مربوط به افراد بین 

درصد از نمونه آماری( در هر دو گروه زنان و مردان بوده است. نتایج به دست آمده از همبستگی پیرسون نشان داد  2/11نفر و معادل  43)
معنادار است. بین  01/0رابطه وجود دارد که در سطح  17/0تاب آوری ، 14/0، خوش بینی 19/0بین سازگاری زناشویی با خودکار آمدی

ابعاد سرمایه روانشناختی در یک گام پیش بینی کننده سازگاری زناشویی بوده اند. سازگاری زناشویی و امیدواری رابطه معناداری وجود ندارد. 
درصد از تغییرات  7/3بدست آمده و بیانگر این است که  037/0بوده و ضریب همبستگی چندگانه  192/0ضریب همبستگی چندگانه برابر 

 سازگاری زناشویی از طریق خودکارآمدی قابل تبیین است. 

 1جدول 
 فراوانی و درصد فراوانی سن 

 سن
 مرد زن

 درصد فراوانی تجمعی جمع درصد جمع فراوانی
 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی

 6/15 6/15 60 7/4 18 9/10 42 سال 21-30
 5/57 9/41 161 3/20 78 6/21 83 سال 31-40
 9/85 4/28 109 2/17 66 2/11 43 سال 41-50
 1/97 2/11 43 7 27 2/4 16 سال به باال 51

 100 9/2 11 8/0 3 1/2 8 پاسخ نداده
  100 384 50 192 50 192 جمع

 
  2جدول                         

 غیراستاندارد برای پیش بینی کیفیت زناشویی براساس ابعاد سرمایه روانشناختی)در گام دوم(ضرایب استاندارد و 

 b sb β t p پیش بین مالک

44/88 مقدار ثابت سازگاری زناشویی  39/6  -   
828/0 خودکارآمدی  217/0  192/0  82/3  100/0>  

R2=0/19 F=14/57 P=0/001 
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حاکی از آن است که از بین ابعاد سرمایه روانشناختی، خودکارآمدی پیش بینی کننده سازگاری زناشویی  2شده در جدول نتایج ارایه 
برحسب انحراف  192/0شدن یک واحد برحسب استاندارد به خودکارآمدی به میزان  افزودهبوده است و ضریب بتا نیز بیانگر این است که با 

 .استاندارد به سازگاری زناشویی افزوده می شود
 

 بحث

نگر با سازگاری زناشویی در میان زوجین انجام شد. نتایج های روانشناختی مثبتپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه
اضر با ح قیتحق جینتاآوری رابطه مثبت و معناداری با سازگاری زناشویی دارد. بینی و تابها نشان داد که خودکارآمدی، خوشتحلیل داده

کجباف،  و (1392)ی (، فراهان1390) و همكاران ی(، غفران1392) زادهیو تق یانیآشتیدخت، فتحنیحس ،(2007) رکما گال،یا ،یریناا یهاافتهی
 .( همسو بوده است1390)ی و محمود ییآقا

 نیاست. ا ییاشوزن سازگاریکننده نییو رفتار دوستانه با همسر از جمله عوامل تع یمحبت، دوست ها باید عنوان کرددر تبیین این یافته
 نیا جیگردد. لذا همانگونه که نتایمطلوب و توانمند از خود م ریتصو جادیمطلوب گذاشته و باعث ا ریتاث نیزوج یامر بر احساس خودکارآمد

 یدارو برخور گرانیبازخورد مطلوب و مثبت از د افتیدر ف،یدر انجام وظا تیکه حاصل داشتن احساس موفق یارآمدنشان داده خودک پژوهش
خود داشته  ییشوزنا یاز زندگ یشتریب تیشود تا افراد رضایباعث م، باشدینحو ممكن م نیبه بهتر فیانجام وظا ییدر توانا یقو یاز باورها

 .باشند
 رییابل تغق ریو غ یشان را به صفات منفمشكالت رابطه نیکه در آن زوج یمنف ی( معتقدند که اسنادها1990)ی و برادبور نچامیف

ان داده که نش پژوهش حاضر یهاافتهیهمسو با آنها  بیترت نیشود. بدیاز رابطه م یتمندیرضا یدهند باعث فروپاشیهمسرشان نسبت م
 نیبه ا نیبوشگردد. افراد خیم ییزناشو یتمندیو سطح رضا تیفیگذار بوده و وجود آن باعث بهبود کریتاث ییزناشو سازگاریبر  ینیبخوش

افراد در  نیرا انتظار دارند. لذا ا یمثبت یامدهایشان پتالش یمنجر خواهد شد، و برا تیشان به موفقیشخص ییباور اعتقاد دارند که توانا
د و لذا دهنیشان میزندگ یدادهایبه رو یترمثبت یهادارند، پاسخ یهراس کمتر یمسائل و مشكالت زندگ ازشادترند،  ییزناشو یزندگ

 خود دارند.  ییزناشو یاز زندگ یهتراحساس ب
 یازاتیامت شانیبرا یمطلوب زندگ یدادهایدهد که رویبه افراد اجازه م ینیبکردند خوش انی( ب2007) و آوولیو وسفی ،لوتانزهمسو با 

افراد  ینیمعتقد بودند خوشبکه ( 2010)ی تور و اوفور نیشود و همچنیآنها م هیعزت نفس و روح شیرا به همراه داشته باشد که باعث افزا
 . نموده است دییتا ییزناشو یامر را در زندگ نیا زیحاضر ن قیتحق جینتا ،کندیحفظ م یدیاحساس گناه، سرزنش خود و نوم ،یرا از افسردگ

 یگرفتار کیتا از  سازدیسازگارانه است که فرد را قادر م ینظام یآور( عنوان نموده، تاب2002) چاردسونیآنچه ر اساس برهمچنین 
حالت  کی یباز گردند و ورا زهیاز انگ ییمثبت، افراد به سطح باال ای یمنف دادیرو کیبازگردد و پس از  یشكست به سرعت به حالت عاد ای

مقاومت  بتیمص باسازگار باشند و هنگام مواجهه  ریینسبت به تغ ییزناشو یشود تا افراد در زندگیباعث م یآور. تابرندیقرار گ داریتعادل پا
 داشته باشند.  یعملكرد بهتر ،یزندگ عیسر راتییدر تغ جهیاز خود نشان دهند و در نت یشتریب

نیرومندی برای خود فراهم آورند، انتظار آنها نسبت به ابراز خود و  جتماعیاگر هر یک از همسران بتوانند موقعیت خانوادگی یا ا
. در مجموع با توجه بیشترین ارتباطی که خودکارآمدی با سازگاری زناشویی داشته است شودشناساندن خویش نیز تا حدودی تأمین می

اشویی احساس شایستگی نموده، روابط بهتری با شود تا افراد نسبت به انجام وظایف زناحساس خودکارآمدی باعث می توان گفت کهمی
ری برای ای موثرتیكدیگر برقرار نمایند و تعارضات کمتری را تجربه نمایند، خود را برای تغییرات محیطی آماده نموده و راهبردهای مقابله

حساسات ته و افراد از زندگی زناشویی خود، ازناشویی تاثیر مثبت گذاش سازگاریمواجهه با مسائل اتخاذ نمایند. بدین ترتیب، خودکارآمدی بر 
 نمایند.  تری را تجربه میمثبت

 

 منابع
-9، (4)2 ،علوم رفتاری .زنان شاغل فرهنگی و خانه دار شهر اراکرابطه شادکامی و رضایت زناشویی در بین (. 1389. )ف ،زری مقدمو   م ،امیری مجد
21 . 
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 دانشگاه تربیت معلم تهران. 
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