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چكيده
 بهبود رضایت زناشویی و انسجام خانواده جانبازان به دلیل هشت سال دوران جنگ و مشکالت جسمی و روانی آنان از اهمیت باالیی:زمينه
 تحقیقات اثربخشی درمان هیجان محور و درمان شناختی رفتاری را بر بهبود عملکرد خانواده در جوامع آماری مختلف اثبات.برخوردار است
 لذا این پژوهش با هدف مقایسة اثربخشی درمان هیجان محور و درمان شناختی رفتاری بر انسجام خانوادگی و رضایت: هدف.کرده است
 نفر از11  نیمهآزمایشی همراه با پسآزمون و پیگیری و نمونه، روي پژوهش: روش.زناشویی همسران جانباز شهرستان خرمآباد انجام شد
. نفر) قرار گرفتند21 همسران جانباز بود که به شیوه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه (هر گروه
 جلسة درمان شناختی رفتاری دریافت کرده و گروه گواه در لیست1 ، جلسة درمان هیجان محور و گروه آزمایش دوم01 ،گروه آزمایش اول
 دادهها با استفاده از روي.) بود0331( ) و رضایت زناشویی انریچ0910(  ابزار پژوهش پرسشنامة انسجام خانواده سامانی.انتظار قرار داده شد
 در مرحلة پسآزمون هر دو مداخله به صورت معناداری باعث افزایش انسجام: يافتهها.تحلیل وریانس اندازهگیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند
 ولی نسبت به پسآزمون معنادار، در مرحلة پیگیری گروه درمان هیجان محور پایداری اثر داشته.) p<1/10( خانواده و رضایت زناشویی شدند
 می توان از درمان شناختی رفتاری و درمان هیجان محور در جهت بهبود انسجام خانواده و رضایت، بنابراین: نتيجهگيری.)p>110( نمیباشد
 جانباز، رضایت زناشویی، انسجام خانواده، درمان شناختی رفتاری، درمان هیجان محور: واژه كليدها.زناشویی جانبازان استفاده نمود
Background: Improving marital satisfaction and family cohesion of the veterans' family is important because of eight years
of war and their physical and psychological problems. The research has proven the effectiveness of emotion-focused therapy
and cognitive-behavioral therapy on improving family functioning in different statistical societies. Aims: Therefore, the
purpose of this study was to the comparison of the effectiveness of emotionally focused therapy and cognitive behavioral
therapy on family cohesion and marital satisfaction of veteran' wives in Khoramabad city. Method: The method of present
study was quasi-experimental with post-test and follow-up. The sample, including 60 veteran' wives in were selected in
available manner and were assigned randomly into two experiment and one control groups (each group 20 persons). The
first experiment group received 10 emotionally focused therapy sessions and the second the same numbers for cognitive
behavioral ones and control group were placed in waiting list. Tool used in this study was included family cohesion
(Samani,1381) and marital satisfaction (Enrich, 1989) questionnaires. Data were analyzed using analysis of used repeated
masseur variance. Results: In posttest phase, Interventions increased the family cohesion and marital satisfaction
significantly (p>0.05). Also, the emotional therapy group has sustainability effect in the follow-up stage, but it isn’t
significant compared to post-test (p<001). Conclusions: So, emotionally focused therapy and cognitive behavioral therapy
can be utilized for improving family cohesion in veterans. Key words: Emotionally Focused Therapy, Cognitive Behavioral
Therapy, Family Cohesion, Marital Satisfaction, Veteran
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از رف دیگر درمان شناختی-رفتاری 0علت اصلی مشکالت

مقدمه
انسجام و انطباق ،دو جنبة رفتار زناشویی و خانوادگی است که

و تعارضات زناشویی و روابط خانوادگی را تعامالت منفی و

اساس درك و شناخت فرآیندهای خانوادگی و زناشویی می باشد

نارسایی ارتبا ی زوجین میداند (محدثی ،همدانی ،خلخالی،

(وینک )2101 ،و از مؤلفههایی است که سطو سالمت خانوادگی

مرقاتی و ساعی .)0930 ،این رویکرد عالوه بر بازسازی شناختی از

را نشان میدهد (میرنس ،ورگا ،توث و بادگی .)2100 ،السون

انواع مداخلة رفتاری نیز برای تقویت مهارتهای مقابلهای زوجین

( )2100در تعریفی انسجام خانواده 0را به عنوان یکی از ساختارهای

استفاده میکند و فرصتی را فراهم میآورد تا زوجین بتوانند شیوه

پرنفوذ خانواده ،احساس همبستگی ،پیوند و تعهد عا فی میداند که

های الزم را برای شناسایی و اصالح افکار و رفتارهای خود تخریب-

اعضای یک خانواده نسبت به هم دارند .پژوهشها نشان داده است

گر بیاموزند و در آینده هنگام رویارویی با مسائل مختلف از آنها

که انسجام خانواده یک متغیر قوی در پیشبینی سازگاری زناشویی

استفاده کنند (هاوتون ،سالکووسکیس وکرك.)2111 ،

است (سلیمی ،محسنزاده و نظری .)0930 ،به عبارتی ،خانوادههایی

ت ثیر مداخالت شناختی رفتاری درپژوهشهایی مانند رضایت

که دارای زمینة قوی انسجام هستند؛ به ور مرتب برنامهها و زمان-

زناشویی (نورانیپور ،)0911 ،دلزدگی زناشویی (پیرفلک ،سودانی

هایی برای فعالیتهای گروهی در نظر میگیرند که این عوامل منجر

و شفیعآبادی ،)0939 ،افزایش شادی و رضایت زناشویی زوجین

به رضایت زناشویی باالتر در بین زوجین میگردد (لینگرن.)2109 ،

(عظیمیفر ،فاتحیزاده ،بهرامی ،احمدی و عابدی )0930 ،مشخص

رضایت زناشویی 2یکی از مهمترین عوامل پیشرفت و دستیابی

شده است .با این حال مطالعهای که به مقایسة اثربخشی درمان هیجان

به اهداف زندگی و تحت ت ثیر ثبات عا فی زوجین و انسجام

محور و درمان شناختی رفتاری بر رضایت زناشویی و انسجام

خانوادگی است (نوین و احسان .)0930 ،جانسون ( )2110بیان

خانوادگی همسران جانباز بپردازد ،انجام نگردیده است .بنا به نتایج

میکند که نارضایتیهای زناشویی عامل خطرساز مهمی برای

ذکر شده و اهمیت مداخالت روانشناختی برای ارتقاء انسجام

اختاللهای روانپزشکی مختلف میباشد .لذا توجه به رضایت

خانوادگی و رضایت زناشویی در خانوادة جانبازان پژوهش حاضر

زناشویی و انسجام خانوادگی به خا ر نقشی که در سالمتروانی

با هدف مقایسة اثربخشی درمان هیجان محور و درمان شناختی

زوجین و فرزندان آنها دارد ،اجتنابناپذیر است و نیازمند مداخالت

رفتاری بر رضایت زناشویی و انسجام خانوادگی همسران جانباز

و آموزيهای روانشناختی دقیو برای ارتقاء این دو سازه مهم می-

شهرستان خرمآباد انجام شد.

باشد .ابراهیمی تازه کند ،وکیلی و دکانهای فرد ( )0931در پژوهشی
به این نتیجه دست یافتند که زوج درمانی هیجانمدار بر راهبردهای

روش
پژوهش حاضر یک رح نیمهآزمایشی با پسآزمون و پیگیری
سه ماهه و گروه مقایسه بود .پژوهش ،در بین کلیة همسران جانبازانی

مقابله ای مؤثر است.

درمان هیجان محور 9یک درمان توانبخشی است که هدفش

که عضو بیناد شهید و امور ایثارگران و جانبازان شهرستان خرم آباد

شناخت احساسات و تبدیل آنها به پیوامهوای قابول فهوم و رفتارهوای

هستند ( 111نفر) انجام شد .از بین همسران این افراد ،تعداد  000نفر

سازنده میباشد (دانهوم )2111 ،به گونهای کوه سوبک دلبسوتگی

به صورت نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند که پس از تکمیل

ایمن ،رضایت مداومی را از رابطه زناشویی پیشبینی میکند.

پرسشنامههای انسجام خانوادگی و رضایت زناشویی تعداد  11نفر از

بنابراین ،اگر زوجین در تنظیم سبک دلبستگی موفو شوند و مایل به

آنها که نمرة انسجام خانوادگی و رضایت زناشویی آنان نسبت به

تحمل دشوواریهوای ذاتوی در شکستن الگوهای کهنه باشند ،آنها

سایر افراد کمتر بود و مالكهای ورود به پژوهش را دارا بودند ،بر

خواهند توانست رابطة خود را غنی و پایدار کننود (گرینبرگ،

اساس رضایت و تمایل به همکاری و شرکت در پژوهش به عنوان

.)2101

نمونه پژوهش انتخاب شدند .سپس به صورت تصادفی 21 ،نفر در
گروه آزمایش درمان هیجان محور و  21نفر در گروه آزمایش
family cohesion
marital satisfaction

1.
2.

emotionally focused therapy
cognitive behavioral therapy

3.
4.
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درمان شناختی رفتاری و  21نفر در گروه گواه قرار گرفتند .مالك-

تصمیمگیری ،ارتباط عا فی ،روابط زناشویی و رابطة والدین با

های ورود به پژوهش عبارت بودند از  )0داشتن حداقل مدرك

فرزندان) حاکی از کفایت این مقیاس برای ارزیابی همبستگی فرد

تحصیلی دیپلم )2 ،در ول دوره مداخله ،همزمان تحت برنامه

با والدین است .ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه  1/31و ضریب

درمانی و آموزشی یا دارودرمانی دیگری قرار نداشته باشند)9 ،

قابلیت اعتماد برای کل مقیاس  1/13گزاري شده است (سامانی،

نداشتن اختالل حاد روانی -شخصیتی )0 ،از همسرانشان جدا

.)0910

زندگی نکنند و یا همسران آنها دو همسری نباشند )0 ،نمره به دست

ج) مداخلة زوجدرمانی هیجان محور برگرفته از روي مداخله-

آمده از پرسشنامه انسجام خانوادگی و رضایت زناشویی آنان پایین-

ای جانسون ( )2110که به صورت گامهای نه گانه میباشد که

تر از حد میانگین باشد و  )1عالقه به شرکت در جلسات مداخله .در

شامل :جلسة اول :کشف تعامالت مشکلدار ،سنجش وضعیت

ادامه بر روی گروههای آزمایش ،مداخالت درمان هیجان محور در

ارتباط زناشویی و انسجام خانواده .جلسة دوم :بررسی چرخة

ده جلسة  2ساعته و درمان شناختی رفتاری در هشت جلسة دو ساعته

تعامالت زوجین ،روابط فرا زناشویی ،ارزیابی میزان ترس اعضا از

به صورت هفتگی انجام شد و گروه گواه مداخلهای دریافت نکرد.

افشای رازها .جلسة سوم :کشف ناایمنی دلبستگی و ترسهای

پس از پایان جلسات مداخله ،پرسشنامههای مذکور ،به عنوان پس-

همسر ،کمک به بازتر بودن و خود افشایی آنان .جلسة چهارم:

آزمون و سه ماه بعد جهت پیگیری در هر سه گروه اجرا شد و مجدداً

بررسی چرخة معیوب گذشته و بازسازی پیوند زوجین .جلسة پنجم:

نتایج سه گروه با هم مقایسه شدند.

تخلیة هیجان و عمو بخشیدن به درگیری عا فی همسران بر مبنای

ابزار

دلبستگی .جلسة ششم :شناساسی ترسهای زیربنایی ،ارتقاء روي-

الف) پرسشنامة رضایت زناشویی انریچ ( :)0331در این

های جدید تعامل ،تمرکز روی خود نه دیگری .جلسة هفتم:

پژوهش برای اندازهگیری رضایت زناشویی از پرسشنامة رضایت

بازسازی تعامالت و تغییر رویدادها ،روشنسازی خواستههای

زناشویی انریج استفاده شد (احدی .)0911 ،نحوة نمرهگذاری در

اعضاء .جلسة هشتم :یافتن راهحلهای جدید برای مشکالت قدیمی،

یف پنج گزینهای لیکرت از "کامال موافقم" تا "کامال مخالفم" به

ایجاد هماهنگی در حس درونی نسبت به خود و نیز رابطه ،غلبه بر

ترتیب  0تا  0نمره داده میشود .نمرة "کمتر از  "91نارضایتی شدید،

موانع واکنش مثبت .جلسة نهم :شناسایی و حمایت از الگوهای

" 91تا  "01عدم رضایت 01" ،تا  "11رضایت متوسط 11" ،تا "11

سازنده تعاملی ،ایجاد دلبستگی ایمن ،ساختن یک داستان شاد از

رضایت زیاد و " 11به باال" رضایت خیلی زیاد در نظر گرفته می-

رابطه .جلسة دهم :اختتامیه شامل مرور جلسات و تعیین زمان پس

شود (پورافقی .)0930 ،میزان قابلیت اعتماد آزمون به روي آزمون

آزمون.

مجدد بین  1/10تا  ،1/31میزان همسانی درونی بر اساس آلفای

د) درمان شناختی رفتاری با استفاده از روي مداخلهای بک

کرونباخ  1/13تا  1/31و میزان توانایی تمیز و بقه بندی 31/3

( )2100که شامل :جلسة اول :آشنایی اعضا با یکدیگر ،تشریو

درصد است .قابلیت اعتماد این پرسشنامه با روي ضریب آلفا1/32 ،

مفهوم انسجام خانواده و رضایت زناشویی .جلسة دوم :آشنا کردن

گزاري شده است .در ایران درستی  1/30به دست آمده است (قره-

اعضا با انواع خاص فکر همراه با ذکر مثال .جلسة سوم :شناساندن

داغی و همکاران.)0939 ،

تحریفهای شناختی و خطاهای فکری که به عدم انسجام و رضایت

ب) پرسشنامة انسجام خانواده سامانی ( :)0910این آزمون

منجر میشود و آموزي روي  .ABCDجلسة چهارم :آشنایی با

دارای  21گویه است که در مقابل هر گویه یف لیکرتی (کامال

کارکرد فعالیتهای روزانه و چگونگی ت ثیر آن بر خلو فرد و به تبع

موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم و کامال مخالفم) وجود دارد.

آن ت ثیر بر انسجام خانواده و رضایت زناشویی .جلسة پنجم :غنی-

برای هر گویه نمرهای از ( 0برای کامال موافقم) تا ( 0برای کامال

سازی فعالیتهای روزانه و صحبت در مورد ویژگی های یک

مخالفم) در نظر گرفته شده است .بیشترین نمرة قابل اکتساب در این

فعالیت دلپذیر و مطلوب .جلسة ششم :هدفگذاری از ریو بررسی

آزمون  001و کمترین نمره  21میباشد .مطالعه مقدماتی دربارة این

اهداف روشن و اهداف مبهم .جلسة هفتم :آموزي مهارتهای

مقیاس بر اساس  1عامل (همبستگی با پدر ،مادر ،مدل تعامل ،مکان،
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ارتبا ی با همسر و نیز آموزي جرأتمندی .جلسة هشتم :مرور

عنوان متغیر درون گروهی مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج

جلسات گذشته و اختتامیه و تعیین زمان پسآزمون.

جدول  2نشان میدهد نتایج تحلیل بین گروهی اثر متقابل زمان و

دادهها و يافتهها

گروه در دو گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری

در این پژوهش با استفاده از نرمافزار  SPSSدادهها را مورد

دارد .همچنین در مورد متغیر درون گروهی (زمان) نتایج آزمون

بررسی قرار دادیم.

تحلیل اندازهگیری مکرر نشان میدهد که در مرحله پیگیری تفاوت

همانگونه که در جدول  0مشاهده میشود ،در هر دوگروه

معناداری در سطو ( )p>110در گروه آزمایش هیجان محور وجود

آزمایش نمرات انسجام خانواده و رضایت زناشویی در مرحلة پس-

دارد؛ ولی نسبت به پسآزمون معنادار نیست؛ اما در گروه آزمایش

آزمون و پیگیری افزایش یافت .جهت بررسی اثربخشی درمان

درمان شناختی رفتاری تفاوتی مشاهده نشد.

هیجان محور و درمان شناختی رفتاری از تحلیل واریانس اندازه

همان ور که در جدول  9مشاهده میشود ،با توجه به نتایج

گیری مکرر استفاده شد که نرمال بودن پیشفرضهای استفاده از

آزمون تعقیبی  ،LSDبین گروهی که تحت مداخلة درمان هیجان

آن آن ت یید شد و در جدول  2گزاري شده است.

محور قرارگرفتهاند با گروههای درمان شناختی رفتاری و گواه با

در جدول  2گروه (آزمایش در مقابل کنترل) به عنوان متغیر

سطو معنیداری  1/110در مرحله پسآزمون تفاوت معنیداری در
وجود ندارد (.)p>1/112

بینگروهی و زمان آزمایش (پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری) به

جدول .0میانگین و انحراف معیار انسجام خانواده و رضایت زناشویی در گروههای آزمایش و گواه
پیشآزمون

مقیاس
گروهها

انسجام خانواده

رضایت زناشویی

پیگیری

پسآزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

هیجان محور

19/11

1/99

11/11

3/11

11/00

1/00

شناختیرفتاری

12/11

0/39

10/90

1/10

11/90

1/91

گواه

19/00

0/00

10/00

0/10

10/02

0/21

هیجان محور

09/11

3/01

10/01

1/13

01/31

1/19

شناختی رفتاری

00/11

0/93

02/01

0/01

03/01

0/10

گواه

00/01

1/12

09/10

9/11

00/12

9/01

جدول .2تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر برای مقایسه نمرههای در دوگروه آزمایش وگواه
شاخص

گروه
شناختی رفتاری

نمره کل انسجام خانواده
هیجان محور

شناختی رفتاری
نمره کل رضایت زناشویی
هیجان محور

زمان

زمان×گروه

خطای درون گروهی

F(0, 20)= 0.13,

F(0, 20)= 12.91,

F(0, 02)= 21.02,

η2=.12

η2=.00

p = 1.20 , η2=1.19

p = .110 ,

p = .110 ,

F(0, 20)=01.21,

F(0, 20)= 39.19,

F(0, 02)= 13.90,

p = 1.03, η2=. 00

p = .110 , η2=.10

p = .110 , η2=.00

F(0, 20)= 0.20,

F(0, 20)= 01.11,

F(0, 02)= 01.01,

η2=.02

η2=.93

p = 1.12 , η2=.02

p = .110 ,

p = .110 ,

F(0, 20)=21.13,

F(0, 20)= 11.29,

F(0, 02)= 02.10,

p = .110, η2=. 01

p = .110 , η2=.11

p = .110 , η2=.02
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جدول .9آزمون LSDبرای مقایسههای چندگانه بین میانگینهای تعدیلشدة سه گروه
متغیر

گروه
درمان هیجان محور

انسجام خانوادگی

درمان شناختی رفتاری
گواه
درمان هیجان محور

رضایت زناشویی

درمان شناختی رفتاری
گواه

گروه

اختالف میانگینها

خطای استاندارد

سطو معناداری

درمان شناختی رفتاری

1/90

2/90

1/112

گواه

29/00

2/90

1/110

درمان هیجان محور

-1/90

2/90

1/110

گواه

01/21

2/90

1/110

درمان هیجان محور

-29/00

2/90

1/110

درمان شناختی رفتاری

-01/21

2/90

1/110

درمان شناختی رفتاری

3/20

2/110

1/110

گواه

01/10

2/110

1/110

درمان هیجان محور

-1/90

2/110

1/110

گواه

01/21

2/110

1/110

درمان هیجان محور

-01/90

2/110

1/110

درمان شناختی رفتاری

-1/11

2/110

1/110

بحث و نتيجهگيری

کاهش یافته بود و معنادار نبود .در ت یید این یافته بارت و همکاران

پژوهش حاضر اثربخشی درمان هیجان محور و درمان شناختی

( )0331در پژوهش خود مشخص ساختند که تغییر صرف در رفتار

رفتاری را بر انسجام خانواده و رضایت زناشویی همسران جانباز شهر

زوج منجر به بهبودی ساختار خانواده و بهبودی کیفیت زناشویی و

خرمآباد مورد بررسی قرار داد .هدف پژوهش متضمن این نکته بود

انسجام خانوادگی نمیشود ،بلکه این هیجانات مثبت و منفی ادراك

که دو رویکرد درمانی مذکور بر متغیرهای وابسته ،اثربخشیهای

شده روزمرة زوجین است که در نقش سنگ محکی عمل میکنند

متفاوتی دارند؟ نتایج نشان داد که هر دو رویکرد درمان هیجان محور

که کیفیت رابطه باید چگونه و در چه سطحی ارزیابی شود (به نقل از

و درمان شناختی رفتاری در مرحلة پسآزمون اثربخش بوده ،ولی در

قرهداغی و همکاران.)0939 ،

مرحلة پیگیری بهبودی در گروه درمان هیجان محور پایدار بوده

نتایج نشان داد که رویکرد هیجان محور به صورت پایداری باعث

است .این یافته با نتایج پژوهش بورگزموزر و همکاران (،)2100

افزایش رضایت زناشویی نسبت به گروه شناختی رفتاری بوده است.

دالگلیش و همکاران (،)2100گرینبرگ ( ،)2101سلطانی و همکاران

در تبیین یافتههای فوق ،نگاهی به گسترة اثرگذاری هر یک از

( ،)0930بیتقصیر و همکاران ( )0930و هالچاك و همکاران

رویکردها بر رضایت زناشویی روشنگر خواهد بود .مفروضههای

( )2101همسو بوده است.

اصلی درمان هیجان محور ،ت کید آن بر مشارکت هیجانات در

یافتههای پژوهشی نشان دادهاند که رویکرد هیجان محور در روند

الگوهای دایمی ناسازگاری زوجهای آشفته است .تالي در این

درمانی خود با هدف قرار دادن آسیبهای دلبستگی ،باعث بهبودی

درمان بر آشکار ساختن هیجانات آسیبپذیر و تسهیل توانایی زوج

در مدلهای فعال درونی میشود و بهبودی در این مدلها به نوبة خود،

ها در ایجاد این هیجانات به شیوة ایمن و محبتآمیز میباشد .در این

منجر به شکلگیری فضای امن ارتبا ی در روابط زوجین آشفته می-

رویکرد اعتقاد بر آن است که پردازي هیجانات در بافتی ایمن،

شود که به صورت سیستماتیک به آنها کمک میکند که هیجاناتشان

الگوی تعاملی سالمتر و جدیدتری ایجاد میکنند که سبب آرام شدن

را تنظیم کنند ،ا العات شناختی را به نحو صحیو و به دور از منفی-

سطو آشفتگی و افزایش دوست داشتن و در نهایت ،افزایش

گرایی پردازي کنند و نهایتا به حل مسائل ارتبا ی به صورت

سازگاری و رضایت زناشویی میشود (جانسون و ذاکرمن.)2101 ،

مشارکتی و سازنده بپردازند (کولینز و همکاران .)2111 ،همچنین

ولی رویکردهای شناختی رفتاری به نقش هیجان در درمان توجه

درمان شناختی رفتاری منجر به بهبودی معنادار انسجام خانوادگی در

محدودی دارند (کری .)2109،در حالی که مشکل اغلب افراد این

مرحلة پسآزمون شد ،ولی این بهبودی در مرحلة پیگیری  9ماهه

است که نمیتوانند به قدر کافی ابراز احساسات کنند ،در واقع،
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احساس بیگانگی زیادی دارند تا اینکه رحوارة منفی داشته باشند.

عظیمیفر ،شیرین؛ فاتحیزاده ،مریم؛ بهرامی ،فا مه؛ احمدی ،سیداحمد و

بیگانگی عبارت است از ناتوانی خیلی از افراد در تجربه کردن

عابدی ،احمد ( .)0930مقایسه اثربخشی درمان شناختی -رفتاری

هیجان های نیرومندی که جزئی از انسان بودن است (پروچاسکا و

و درمان مبتنی بر پذیري و تعهد بر افزایش شادی زناشویی

نورکراس .)2102 ،محدودیتهای پژوهش شامل عدم حضور همسر
در جلسات آموزشی ،عدم کنترل متغیرهای مداخلهگر مانند سن و
وضعیت اقتصادی و اجتماعی و نیز جامعة آماری پژوهش که فقط در
برگیرنده افراد مونث بود ،لذا در تعمیمپذیری نتایج باید احتیاط کرد.
پیشنهاد میشود که پژوهش مشابه در جامعههای آماری دیگر نیز
تکرار شوند و جهت کاهش احتمال سوگیری افراد در پاسخدهی و
افزایش درستی درونی کار نیز ،از ابزارهای مختلف برای ارزیابی
انسجام خانواده و رضایت زناشویی از جمله مصاحبه و مشاهده رفتار
و عملکرد زوجین در مراحل مختلف پژوهش استفاده گردد.
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