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مقاله پژوهشي

مقدمه :پژواش حاضر به منظور بررگف برنامه مواشف مبتنف بدر رویكدرد شدناوتف  -رفتداری بدر گدااگاری اناشدویف
اناا انجام ش ه بود.

روش :به منظوراجرای پژواش ،با ب،رهگيری اا طرح پيش اموا – پد امدوا بدا گدروه کنتدرل اا ميداا انداا متلاد
دارای مشكات اناشویف مراجعهکنن ه به مراکر مشاوره ش،رگتاا دهيجاا ،تع اد  30اا به روش در دگدتر انتادا و
به هورت تصادفف در دو گروه امایش و کنترل جاینرین ش ن  .گروه امایش در طف  8جلسده در جلسدات گروادف
مواش مبتنف بر رویكرد شناوتف  -رفتاری شرکت کردن  .پرگشنامه گااگاری اناشویف اگدیينر قبد و بعد اا مدواش
توگط شرکتکنن گاا تكمي گردی  .برای تجریه و تحلي دادهاا اا اموا تحلي کوواریان اگتناده ش .
نتایج :تحلي دادهاا مشاص کرد که بين نمرات مقيدا گدااگاری اناشدویف گدروهادای امدایش و گدواه
تناوت معناداری وجود دارد ،به طوری که گااگاری اناشویف و ورده مقيا اای ا شدام رضدایتمند ی،
توافق ،امبستنف و ابراا محبت در ارایابف پ اموا در گروه افراد تحت مواش بيشتر اا افراد گروه گدواه
بود.
بحث و نتیجهگیری : :بر اگا نتایج مفتواا نتيجه گرفت که برنامه مواشدف مبتندف بررویكدرد شدناوتف  -رفتداری
در افرایش گدااگاری اناشدویف انداا مراجعدهکنند ه بده مراکدر مشداوره دهيجداا تدایير معندادار دارد و منجدر بده افدرایش
رضایتمن ی ،توافق ،امبستنف و ابراا محبت ااا مف گردد.
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مقدمه
ازدواج مؤلفه ای بسیار مهم و با ارزش است که پایه و
اساس ارتباط انسانی را تشکیل می دهد .بخشی از ادبیات
ازدواج و خانواده را مطلوبیت زندگی زناشویی و خشنودی از
آن ،میزان سازگاری زناشویی و عوامل موثر بر آن تشکیل
می دهد [ .]1مطالعه علمی سازگاری از سال  1990تا کنون
به شدت مورد توجه قرار گرفته است .سازگاری زناشویی
یکی از گسترده ترین مفاهیم برای تعیین و نشان دادن
میزان شادی و میزان پایداری رابطه زوجین است [.]2
سازگاری زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر
در بیشتر مواقع احساس خوشبختی و رضایت از همدیگر
دارند و از طریق عالقه متقابل ،مراقبت از یکدیگر ،پذیرش،
درک یکدیگر و ارضای نیازها از جمله نیاز جنسی ایجاد می
شود .زوجین سازگار توافق زیادی با هم دارند ،از نوع و
سطح روابطشان راضی هستند ،از نوع و کیفیت گذراندن
اوقات فراغت رضایت دارند و مسائل مالی خودشان را به
خوبی برنامه ریزی می کنند [ .]3مطالعات نشان می دهد
که سازگاری زناشویی به سازگاری کلی فرد کمک می کند.
همسرانی که از سازگاری زناشویی باالیی برخوردارند ،عزت
نفس بیشتری دارند و در روابط اجتماعی سازگار هستند
[.]4
از سویی ناسازگاری در روابط زوجین موجب اختالل در
روابط اجتماعی و گرایش به انحرافات اجتماعی و افول ارزش
های فرهنگی در بین زن و شوهر می شود [ ]3که بسیار
تحت تاثیر ناتوانی افراد در برقراری ارتباط است .بیش از 90
درصد زوجین آشفته این مشکالت را به عنوان مساله اصلی
در رابطه خود بیان می کنند [ .]5وجود ارتباطاتی که فاقد
شرایط الزم است و چگونگی روابط مبهم یا روابط مشروط،
زمینه های ناسازگاری را در بین زوجین تشدید می کند
[.]6
عامل دیگری که سازگاری زناشویی زوج را تحت تاثیر
قرار می دهد وجود تعارض در زندگی زناشویی است [.]7
تعارض ،امری طبیعی و پدیده ای اجتناب ناپذیر در زندگی
زوجین است که اغلب زیان بار و ناکارآمد تلقی می شود .اما،
گاه همین پدیده باعث نمایان شدن مسائل و حل آن ها،
بهبود تصمیم گیری ،ایجاد خالقیت و روی هم رفته سبب
تغییر و تحول می شود .این زمانی است که زوجین با شیوه
صحیح و کارآمدی بتوانند به حل تعارض بپردازند [.]8
تحقیقات نشان داده اند که سبک های حل تعارض یکپارچه
و مصالحه ،رابطه ی مثبت با رضایت زناشویی و سبک های
مسلط ،ملزم شده و اجتناب کننده ،ارتباط منفی معنی

داری با رضایت زناشویی دارند [.]9
یکی دیگر از حیطه های حائز اهمیت در سازگاری
زناشویی ،رضایت جنسی است .عملکـرد جنـسی با سازگاری
زناشویی همبستگی مثبت ومعنی داری دارد و میزان میـل
و رضـایت جنـسی قادر به پیش بینی سازگاری زناشویی
زوجین می باشند .]10[ .عامل دیگری که بر روی سازگاری
زناشویی زوجین اثر دارد ،نیاز انسان به دوست داشتن و
دوست داشته شدن است .برآورده نشدن این نیاز موجب
عدم ارضای نیاز به احترام و ارزش به خود می شود و راه
رشد و تعالی انسان را به شدت آسیب پذیر می کند [.]11
سبک نگرش و نوع ابراز عشق در افراد مهم است و در
زندگی زناشویی نقش بسزایی دارد و چون عشق برای همه
افراد مفهوم یکسانی ندارد ،می تواند موجب بروز اشکال در
ارتباط زوجین شود [.]12
نظریه های مختلفی در مورد شاخص های ارتباط
زناشویی (مهارت ارتباطی ،مهارت حل تعارض ،مهارت
جنسی ،مهارت عشق ورزی) بیان شده است .برای مثال می
توان به نظریه یادگیری ،مبادله اجتماعی ،نظریه رویکرد
روان پویایی ،نظریه شناختی رفتاری ،دیدگاه روان پویشی
اشاره کرد .با وجود تأکید اولیه مطالعات بر زوج درمانی
مبتنی بر رویکرد رفتاری ،به تدریج راهبردهای شناختی نیز
مورد توجه و تأکید واقع شد [ ]13و تصریح گردید که
عوامل شناختی در درک پویایی های بین فردی اصالح
رابطه زناشویی اهمیت بسیار دارد .در رویکرد زوج درمانی
شناختی-رفتاری ،منشأ مشکالت زناشویی ناکارآمدی مهارت
های زوجین در برقراری ارتباط با یکدیگر ،ناتوانی در حل
مسائل و تعارض های بین فردی ،شناخت ها و باورهای غیر
منطقی و رفتارهای ناکارآمد در نظر گرفته می شود [.]14
درمان های شناختی-رفتاری در درمان زوجین ،اهدافی
چون افزایش تبادل مثبت ،آموزش مهارت های ارتباطی،
بازسازی الگوهای فکری و روش های حل مسأله را دنبال
می کنند [ .]15تمرکز جلسات زوج درمانی شناختی-
رفتاری بر بهبود رابطه بین فردی زوجین است ،به نحوی که
آنها بتوانند به واسطه راهبردهای رفتاری و بازسازی
شناختی ،تعارضات بین فردی خود را حل نمایند و جهت
حل مسائل آتی نیز مجهز به مهارت های اجتماعی و
شناختی الزم شوند [.]16
اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر رابطه زناشویی در
پژوهش های پیشین در جمعیت های مختلف مورد مطالعه
قرار گرفته است .مونسون و همکاران [ ]17در مطالعه خود
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که به بررسی اثربخشی این روش درمانی در جامعه افراد
مبتال به اختالل استرس پس از سانحه پرداخته است ،بهبود
قابل توجهی را در رضایتمندی زناشویی افراد مبتال و
همسران آنها گزارش کردند .اثربخشی زوج درمانی
شناختی-رفتاری بر سازگاری زناشویی جانبازان مبتال به
اختالل استرس پس از سانحه و همسران شان در ایران نیز
مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که با وجود
شیوع باالی ناسازگاری زناشویی در میان بیماران مبتال به
اختالل استرس پس از سانحه ،زوج درمانی شناختی-رفتاری
سازگاری بیماران و همسران آنها را به طور معناداری می
افزاید [.]18
در مطالعه دیگری اثربخشی درمان شناختی  -رفتاری بر
کیفیت زندگی و سازگاری زناشویی زوجین مبتال به
اختالالت اضطرابی بررسی شد و نشان داده شد که درمان
شنختی رفتاری در کیفیت زندگی افراد تاثیر معنادار داشته
و در صورتی که این درمان با زوج درمانی رفتاری ترکیب
شود تاثیر بسزایی در سازگاری زناشویی و ابعاد روانشناختی
و اجتماعی کیفیت زندگی دارد [.]19
همچنین مطالعه مشابهی در زمینه بررسی اثر درمان
شناختی -رفتاری بر سازگاری زنان مبتال به واژینسموس
صورت گرفته و نشان داده شده است که درمان شناختی-
رفتاری عالوه بر اثربخشی در کاهش عالیم واژینیسموس و
بهبود عملکرد جنسی ،بر سازگاری زناشویی و اضطراب و
افسردگی بیماران مبتال و همسران آنها نیز تاثیر معنادار
دارد [ .]20نتایج مطالعه ملکی و همکاران [ ]21نیز حاکی
از اثربخشی زوج درمانی شناختی -رفتاری بر روی صمیمیت
و کیفیت روابط زوجین بود.
عالوه بر مطالعاتی که به بررسی اثربخشی درمان های
روانشناختی بر رضایت و سازگاری زناشویی صورت گرفته
است ،پژوهش هایی نیز در زمینه اثربخشی آموزش زوجین
بر کیفیت ارتباط زناشویی انجام شده است که از آن جمله
می توان به مطالعه عابدی و همکاران [ ]22اشاره نمود.
مطالعه اخیر نشان داد که آموزش های مبتنی بر رویکرد
شناختی  -رفتاری برای زوجین از طریق افزایش مهارت
های حل مساله و حل تعارض در زوجین باعث افزایش
سازگاری و کاهش نارضایتی می شود.
هرچند پژوهش هایی در زمینه اثربخشی درمان
شناختی-رفتاری بر روی زوجین انجام شده است ،اما با
توجه به موارد متعدد مراجعین خانم که همسران آنها به
شرکت در جلسات درمانی یا آموزشی رضایت نمی دهند،
انجام پژوهشی که به بررسی اثربخشی برنامه های آموزشی

ااره شنيعف و ااده طاوهف

یا درمانی بر روی زنان مراجعه کننده باشد ،ضروری به نظر
می رسد تا مشخص گردد که اگر صرفا یکی از زوجین تحت
برنامه آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی -رفتاری قرار
گیرند ،اثر معناداری بر سازگاری زناشویی آنها خواهد داشت.
لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزشی
مبتنی بر رویکرد شناختی -رفتاری بر سازگاری زناشویی
زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره طراحی شد.
روش
نوع پژوهش

پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون
 پس آزمون است.آزمودنی
الف) جامعه آماری :جامعه آماری شامل کلیه زنان
متأهل دارای مشکالت زناشویی مراجعه کننده به کمیسیون
بانوان شهرستان دلیجان بود.
ب) نمونه پژوهش 30 :نفر از زنان متأهل دارای
مشکالت زناشویی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب
شده و به صورن تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه
جایگزین شدند ( 15نفر گروه کنترل15 ،نفر گروه آزمایش).
ابزارهای پژوهش
در این پژوهش از مقیاس سازگاری زناشویی بر اساس
پرسشنامه آزمون اسپینر )1976(1استفاده شد .این مقیاس
 32گویه را در بر می گیرد و شامل چهار زیر مقیاس:
رضایت زناشویی ،همبستگی زناشویی ،توافق زناشویی ،ابراز
محبت است .نمره کل این مقیاس صفر تا یک صد و پنجاه
است که با جمع سئوال ها بدست می آید .پاسخ دهی به 32
گویه این مقیاس به سبک لیکرت  5درجه ای است که از
هرگز (نمره یک) تا همیشه (نمره  )5می باشد و برای
افزایش اعتبار ،تعدادی از سئواالت به صورت مثبت و
تعدادی به صورت منفی طراحی شده است .بنابراین برخی از
سئواالت مستلزم معکوس نمودن نمره گذاری است.
روایی و اعتبار این مقیاس در مطالعات مختلف رضایت
بخش بوده است .اسپینر [ ]23نشان داد که کل مقیاس
دارای آلفای کرونباخ  0/96و همسانی خرده مقیاس ها در
رضایت زوجی  ،0/94همبستگی زوجی  ،0/84توافق زوجی
 0/90و ابراز محبت  0/73است .این مقیاس از روایی
همزمان برخوردار است و با مقیاس رضایت زناشویی الک و
Spanier
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فرمول بندی اولیه در مورد تعارضات موجود ،اجرای
پرسشنامه باورهای مربوط به ازدواج ،آموزش مدل شناختی
–رفتاری به شرکت کنندگان ،تمرکز بر افکار خودآیند
منفی ،باورها و طرحواره ها و الگوهای رفتاری غیر انطباقی و
اصالح و تغییر آنها مبتنی بر اصول و راهبردهای درمان
شناختی رفتاری ،ارتقای همکاری در درمان ،بررسی موانع
درمان ،ارزیابی تغییرات شرکت گنندگان و ارائه فیدبک به
آنها می باشد .اعضای گروه گواه تحت هیچ مداخله ای قرار
نگرفتند.

واالس همبستگی دارد.
ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سازگاری زناشویی
توسط حاج ابول زاده[ ]24مورد بررسی قرار گرفت .در این
پژوهش روش بازآمایی با فاصلۀ زمانی یک هفته به منظور
تعیین ضریب پایایی پرسشنامه محاسبه گردید و به میزان
 0/81گزارش شد.
همچنین ضریب همبستگی بین نمرات مردان و زنان
طی دوبار اجرا ،در نمره کل ، 0/81مقیاس رضایت زناشویی
 0/68همبستگی زناشویی ، 0/81توافق زناشویی  0/77و
ابراز محبت  0/78به دست آم.

شیوه تحلیل داده ها
از روش تحلیل کوواریانس به منظور کنترل اثر پیش
آزمون و مقایسه دو گروه مورد مطالعه در متغیرهای وابسته
استفاده شد.

شیوه انجام پژوهش
به منظور اجرای برنامه مداخله ،اعضای گروه آزمایش،
به مدت  8هفته تحت برنامه آموزشی مبتنی بر رویکرد
شناختی-رفتاری قرار گرفتند .جلسات در قالب جلسات
گروهی  2ساعته و به صورت هفتگی برگزار گردید .برنامه
آموزشی مورد نظر در این پژوهش مبتنی بر راهنمای
درمانی است که مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری و
مختص زوجین دچار تعارضات زناشویی توسط دتیلیو []16
طراحی شده است .افراد در قالب جلساتی که به صورت
هفتگی و گروهی برگزار می شود ،تحت برنامه آموزشی
مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری قرار گرفتند .این روش
درمانی در قالب بخش های مختلفی شامل جمع آوری
اطالعات زمینه ای ،تعیین حیطه مشکل ،مقایسه ادراک هر
فرد از مشکل ،گوش کردن به باورهای تحریف شده خود و
همسرشان ،برررسی مداخالت قبلی و نحوه اثربخشی آن،

نتایج
میانگین و انحراف استاندارد مقیاس های مورد بررسی
بین دوگروه آزمایشی و کنترل ( پیش آزمون  -پس آزمون)
در جدول  1ارائه شده است .همان طور که در این جدول
مشاهده می شود ،میانگین و انحراف استاندارد سازگاری
مقیاس های آن در مرحله پس آزمون در
زناشویی و زیر
گروه آزمایشی افزایش یافته است .نتایج نشان داد برنامه
آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری به افزایش
میانگین گروه آزمایش در زیر مقیاس های سازگاری
زناشویی کمک کرده است.

جدول  .1شاخص های توصیفی سازگاری زناشویی و زیر مقیاس های آن در گروه های آزمایش و کنترل
کنترل

آزمایشی
متغییر

پیش آزمون

پس آزمون

پیش آزمون

پس آزمون

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

سازگاری زناشویی

93/33

13/57

123/6

14

89/33

8/8

91/9

16

رضایت زناشویی

29/86

12/24

43/66

11/12

24/06

6/22

30/53

11/23

همبستگی زناشویی

15/53

4/99

21/13

9/2

15/5

4/99

15

6/18

توافق زناشویی

32/64

14/59

45/2

15/75

21/6

9/8

27/33

5/4

ابراز محبت

8/5

4/3

14/13

3/7

6/6

2/16

5/39

2/31

74

ایرباشف برنامه مواشف مبتنف بر رویكرد شناوتف  -رفتاری بر گااگاری اناشویف اناا مراجعهکنن ه به مراکر مشاوره دهيجاا

ااره شنيعف و ااده طاوهف

اعظم نوفرگتف و امكاراا

جدول  .2نتایج تحلیل کوواریـانس تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر سازگاری زناشویی زنان و زیر مقیاس های آن
منبع تغییرات

عامل گروهی

متغیرهای وابسته

F

سطح معناداری

سازگاری زناشویی

45/44

0/0001

رضایت زناشویی

7/83

0/009

همبستگی زناشویی

5/2

0/031

توافق زناشویی

10/29

0/0001

ابراز محبت

34/49

0/0001

سازگاری زناشویی به وضعیتی اطالق می شود که
زوجین از این که در کنار یکدیگر هستند ،احساس رضایت و
خوشبختی کنند ،بر سر مسائل مختلف زندگی و تصمیم
گیری ها با هم توافق داشته باشند ،از سطح و کیفیت روابط
خود راضی باشند ،نسبت به هم ابراز عالقه و محبت داشته
باشند و بتوانند نیاز ها از جمله نیازهای جنسی یکدیگر را
ارضاکنند .مداخالت مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری به
افراد کمک می کنند که به دیدگاه متفاوتی در مورد
مشکالت خود دست یابند و این بازسازی دیدگاه منجر به
تغییر در پردازش تفکرشان می شود و به آنها یاد می دهد
که افکار غیر منطقی شان را بشناسند و آنها را زیر سوال
ببرند و این تغییرات در مجموع به بهبود ارتباط آنها با
همسر و افزایش سازگاری زناشویی کمک می کنند [.]19
افزایش معنادار زیر مقیاس های سازگاری زناشویی
شامل رضایت زناشویی ،همبستگی زناشویی ،ابراز محبت و
توافق زناشویی با یافته های تحقیقات سفاک وآرکار [ ]20و
عابدی و همکاران [ ]22همسو است .ارتباطات مولفه مهمی
از سازگاری زناشویی است و به نظر می رسد که بهبود
ارتباطات از طریق آموزش و تمرین و دریافت بازخورد در
گروه که در قالب بخش رفتاری یک برنامه شناختی -رفتاری
انجام می شود ،نقش مهمی در افزایش سازگاری زناشویی
دارد .امروزه مشخص شده است که جهت افزایش سازگاری
زناشویی زوجین ،ارتقای مهارت های ارتباطی آنها امری
ضروری است [ .]27در پژوهش شامحمدی و همکاران []27
مولفین نشان دادند که آموزش مهارت های ارتباطی در
سازگاری زناشویی ،توافق و ابراز محبت تأثیر مثبت دارد،
اما در مولفه های رضایت زناشویی و همبستگی زناشویی
تأثیر مثبتی ندارد .الزم به ذکر است که رضایت زناشویی
یک ارزیابی کلی از وضع فعلی زوج را ارائه می دهد ،به گونه
ای که بر انطباق زوج با روابط زناشویی ،توان حل تعارض و
رضایت مندی جنسی تاکید دارد [ .]19از آنجا که حیطه
های رضایت زناشویی شامل توافق ،ارتباط ،احساس ،نگرش
و درک متقابل زوجین به لحاظ ماهیتی تحت تاثیر عوامل
شناختی و رفتاری هستند [ ،]28تاثیر معنادار برنامه

اطالعات مندرج در جدول  2نشان می دهد که اثر
برنامه آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر
سازگاری زناشویی زنان معنادار بوده است.
مقیاس سازگاری زناشویی با (، F= 45 /44
 ) P= > 0/0001که از  Fجدول با درجات آزادی  27و 1
به دست آمده است ،دارای سطح معناداری کوچکتر از
 0/01است ،لذا با اطمینان  % 99می توان ادعا کرد بین
میانگین مشاهده شده در پیش آزمون و پس آزمون گروه
آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد و جلسات برنامه
آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری سازگاری
زناشویی زنان را افزایش می دهد.
زیر مقیاس های سازگاری زناشویی شامل رضایت
زناشویی (  ) P= 0/009 ، F= 7/83همبستگی زناشویی
(  ،) P= 0/031 ، F= 5/2توافق زناشویی (، F= 10/3
 ) P= > 0/0001ابراز محبت (P= > 0/0001 ، F= 34/5
) نیز دارای سطح معناداری کوچکتر از  0/01است .بنابراین
با اطمینان  %99می توان ادعا کرد بین میانگین مشاهده
شده زیر مقیاس ها در پیش آزمون و پس آزمون گروه
آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد و برنامه آموزشی مبتنی
بر رویکرد شناختی-رفتاری باعث افزایش زیر مقیاس های
سازگاری زناشویی زنان شده است.
بحث و نتیجه گیری
نتایج این پژوهش نشان داد که برنامه آموزشی مبتنی
بر رویکرد شناختی-رفتاری در افزایش سازگاری زنان دارای
مشکالت زناشویی موثر بوده و رضایت زناشویی آنها را بهبود
بخشیده است .شرکت در گروه های آموزشی شناختی-
رفتاری باعث افزایش مهارت ارتباطی ،مهارت حل تعارض،
مهارت عشق ورزی ،مهارت جنسی زنان گردید .اثربخشی
مداخالت شناختی رفتاری بر افزایش سازگاری زناشویی
افراد با پژوهش های توکلی زاده و حاجی وثوق [،]25
عابدی و همکاران [ ]22و غالمرضایی و همکاران []26
همسو است.
75

نشریه علمف روانشناسی بالینی و شخصیت ،دوره ،17شماره  ،1پياپف ،32ب،ار و تابستاا  ،1398هص.71-77 :.
Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol.17, No.1, Serial 32, Spring & Summer 2019, pp.: 71-77.

 -4رحمانی دیدار ،نگین ( .)1387رابطه بین سبک های
دلبستگی و منبع کنترل با سازگاری زناشویی .پایان نامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیام نور.

آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی -رفتاری برای زنان
دارای مشکالت زناشویی ،بر رضایت زناشویی آنها قابل
تبیین است.
تمرکز بر اسنادها ،استانداردهای مربوط به روابط
زناشویی و انتظارات در کنار آموزش حل مساله و حل
تعارض منجر به این اثرگزاری جامع تر شده است .یافته ای
که همخوان با مطالعه عابدی و همکاران [ ]22است .در این
مطالعه که بر روی  60زوج مراجعه کننده به مرکز مشاوره
انجام شده نیز نشان داده شده است که زوج درمانی
شناختی -رفتاری منجر به افزایش سازگاری زناشویی
زوجین می شود.
در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که برنامه
آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری حتی در صورتی
که زوجین به صورت همزمان در مداخله شرکت نکنند و
تنها زنان دارای مشکالت زناشویی تحت برنامه آموزشی قرار
گیرند ،بر ابعاد مختلف سازگاری زناشویی آنها اثر معنادار
دارد و می توان از این راهبرد در ارتقای رضایت مندی
زناشویی زنان دارای مشکالت زناشویی استفاده نمود.
از جمله محدودیت های این پژوهش ،عدم ارزیابی
پیگیری و کاستی های مرتبط با وسایل کمک آموزشی مثل
عدم بسته آموزشی و فیلم های آموزشی می باشد .همچنین
محدود بودن نمونه مورد بررسی به زنان ممکن است تعمیم
یافته های آن به افراد مذکر دچار تعارض ارتباطی با همسر
را محدود نماید .از این رو پیشنهاد می شود که پژوهش
هایی مشابه با نمونه هایی از هر دو جنس و با حجم بیشتر و
جامع تر تکرار شود تا قابلیت تعمیم نتایج بیشتر گردد.
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