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Abstract 

The purpose of this research was to 
investigate the role of psychological-
personality characteristics of maladju-
sted spouses in Iran (Esfahan) and 
Canada (Toronto) in marital adjustment. 
The sample included males and females 
who referred to counseling centers in 
Esfahan and Toronto, 137 and 71 re-
spectively, using convenience sampling. 
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 مقدمه

ها و وظايف متعددي نظير توليد      ترين نهادهاي اجتماعي است كه داراي نقش      خانواده يكي از مهم   
ماعي فرزندان و حمايت از كودكان و           مثل، تأمين نيازهاي عاطفي، رواني، جنسي، تربيت اجت            

به همين دليل هر    ).  1375،  1سگالن(كهنساالن و پشتيباني مادي و اجتماعي از اعضاي خود مي باشد           
در اين  .  هاي خود در قالب خانواده دارد      جامعه اي براي تداوم و بقاء خود نياز به حفظ و بسط ارزش             

از پرسشنامه سازگاري زناشويي اسپانير و هفت            
 شامل   MMPI-2زيرمقياس برگرفته شده از          

گي، آشفتگي فكري، مالل  ذهني، ناسازگاري        افسرد
خانوادگي، افكار گزند و آسيب، بيگانگي عاطفي و           
مشكالت خانواگي به منظور دستيابي به داده هاي          

 .مورد استفاده در پژوهش استفاد شد
داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و            

در .  رگرسيون گام به گام مورد تحليل قرار گرفتند        
مبستگي در گروه ايراني بين ويژگي هاي         سطح ه 

شخصيتي ـ رواني با سازگاري زناشويي رابطه منفي         
اما در گروه كانادايي    .  بدست آمد )  >01/0P(معنادار  

فقط افسردگي، آشفتگي فكري، مال ل ذهني،             
ناسازگاري خانوادگي و مشكالت خانواگي با               
سـازگاري زنـاشويي داراي رابطه منفي و معنـاداري       

)05/0P<     01/0 ياP<  (نتايج رگرسيون   .  بودند
ها، گام به گام نشان داد كه از بين كليه ويژگي               

ناسازگاري خانوادگي و افكار گزند و آسيب در نمونه         
ايراني  و در نمونه  كاناديي فقط ناسازگاري خانوادگي 

 .قادر به پيش بيني سازگاري زناشويي هستند
 

يتي،  ويژگي هاي رواني ـ شخص            :كليدواژه ها
 .هاي ناسازگارسازگاري زناشويي، زوج

 

Research instruments were Spanier’s 
marital adjustment questionnaire and 
seven subscales of MMPI-2 including 
depression, thought confusion, subje-
ctive boredom, familial maladjustment,
paranoia thought, affective alienation 
and familial problems. Data were 
analyzed with the use of Pearson’s 
correlation coefficient and stepwise 
regression analysis. In the Iranian 
group, results showed that there are 
negative significant relations between 
psychological-personality characterist-
ics and marital adjustment (P<0.01). 
In the Canadian group, there are 
negative significant relations between 
depression, thought confusion, subje-
ctive boredom, familial maladjustment
and familial problems with marital 
adjustment (P<0.05 and P<0.01). The 
results of stepwise regression analysis 
showed that in the Iranian group, 
familial maladjustment and paranoid 
thoughts have the predictive power for 
the prediction of marital adjustment. 
However, in the Canadian sample 
group, only familial maladjustment 
exhibited such a predictive power. 
 
KeyWords: psychological character-
istics, marital adjustment, maladjust-
ment. 
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ايي در زندگي افراد شود و به اعضاي خانواده آسيب          هبين مشكالت زناشويي مي تواند باعث ناسازگاري     
فرايند سازگاري و ناسازگاري زناشويي را مي توان خطي پيوسته، طوالني و مدرج تصور نمود                .  برساند

چرخه « در نظريه خود با عنوان      2نپ.  كه هر نقطه از آن منعكس كننده درجه خاصي از سازگاري است          

»حيات روابط انساني  
از مراحل آغاز، پديد آمدن، آزمودن و پايان دادن يك رابطه               تحليل عميقي     3

 ).1384فرهنگي، (، مراحل رابطه را از ديدگاه نپ نشان مي دهد 1نمودار شماره . مطرح مي كند
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 مراحل رابطه از آغاز تا جدايي از ديدگاه نپ: 1نمودار 

 

هايي براي ايجاد رابطه و گفتگو با شخص        روع پيوند شامل تالش   در چرخه حيات روابط انساني، ش     
سپس گرفتن اطالعاتي در مورد نحوه تفكر و نگرش           .  رو مي شود جديدي است كه فرد با وي روبه        

هاي هاي فراوان در رفتارهاي ارتباطي مانند تماس      با پديدار شدن دگرگوني   .  طرف مقابل آغاز مي شود   
اگري مي رسند و به دنبال آن در تعامل بين خواسته ها، عاليق و               چشمي، دو شخص به مرحله افش      

مرحله افتراق در زندگي زناشويي زماني به وقوع             .  ها با يكديگر پيمان زندگي مي بندند         نگرش
ها احساس  كند كه روابط او با ديگري، وي را به طور كامل             مي پيوندد كه دو طرف رابطه يا يكي از آن        

سپس صميميت دو   .  هاي موردنظر مي افتد  فكر رهايي از اختالفات و محدوديت     محدود نموده، لذا به     
تخريب و  .  شان بيشتر ايفاي نقش است نه  از روي صميميت           شخص رو به تقليل مي رود و ارتباط        

تباهي رابطه، مرحله اي است كه دو شخص در آن مي كوشند با گريز، از بار غم و درد رابطه اي كه                        
كاهند و در مرحله جدايي كه مرحله آخر است، روابط ميان اشخاص از هم                   باعث ناراحتي شده ب    

البته اگر در جامعه اي    .  بارزترين نماد فروپاشي نظام خانواده طالق است       ).  1384فرهنگي،  (مي پاشد  
ها بسياري از زوج  .  هاي موفق و سازگاري زناشويي نيست     آمار طالق ناچيز باشد اين به معناي ازدواج        

گونه رابطه  بدين معنا كه هيچ   .  ها حكمفرماست  هايي زندگي مي كنند كه طالق رواني در آن       در خانواده 
عاطفي و جسماني بين زن و شوهر وجود ندارد، بلكه زندگي به صورت اجباري و با حداقل تعامل                       

/...هاي ناسازگار و سازگاري زناشوييهاي رواني ـ شخصيتي زوجويژگي                                /���
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 ).1376صدق آميز، (پيش مي رود 
هاي فردي ناسازگاري از اين منظر ضروري است تا با ديدگاهي آسيب شناختي به علل درون                   

زناشويي و عدم موفقيت در ازدواج، پرداخته شود و نقش ويژگي هاي رواني و شخصيتي در سازگاري                  
عدم وجود جو سالم در خانواده از موانع اصلي انتقال آداب، رسوم،              .  زناشويي مورد بررسي قرار گيرد    

نيا، آشتياني و عرب   فتحي احمدي نوده، (بعدي است   هاي  هاي مثبت جامعه به نسل     فرهنگ و ارزش  
از جمله  .  ها مؤثر هستند   گفت عوامل زيادي در سازش بين زوج         در يك نگاه كلي مي توان     ).  1385

هاي ارتباطي، تعهد به زندگي،         ها مي توان به خصوصيات شخصي، عشق و عالقه، مهارت                آن
اگر در هر  ).  1386ي،  سامان(خصوصيات خانوادگي همسر و عدم پاي بندي به اصول اخالقي اشاره كرد            

وجود آيد، تعارض و     يك از عواملي كه در سازگاري زناشويي تأثير مي گذارند، مشكل جدي به                  
براي نمونه وجود عصبانيت، دورويي و دروغ گويي، پنهان كاري،         .  ناسازگاري اجتناب ناپذير خواهد بود   

هاي اي ارتباطي، محدوديت  هپرخاشگري و خشونت، ناپايدار بودن در ابراز محبت و نداشتن مهارت             
، )1991،  5؛ لورنز، كانگر، سيمون، وايت بك و الدر           1984،  4سوناسپرا كوفسكي و آكسل    (مالي  

وخو و تفاوت در ميزان هوش و         ها، خلق اختالف در خواسته ها، سليقه ها، عاليق و اختالف ديدگاه          
توانند منجر به ناسازگاري    همگي از عواملي هستند كه مي       )  1379گودرزي،  (نداشتن جاذبه تفاهم    

-ها اشاراه شد، به نقش ويژگي    هايي كه به بخشي از آن     در اين مقاله پژوهشي، همسو با پژوهش      .   شوند

، 9، ناسازگاري خانوادگي  8، مالل  ذهني  7، آشفتگي فكري  6شامل افسردگي (هاي رواني ـ شخصيتي      
 كه به صورت بالقوه مي توانند باعث       )12 و مشكالت خانوادگي   11، بيگانگي عاطفي  10افكار گزند و آسيب   

 .تضعيف سازگاري زناشويي شوند، پرداخته شده است
ها با ميزان سازگاري آنها در روابط        در درجه اول پيوند ميان ويژگي هاي رواني ـ شخصيتي زوج           

به اين دليل است كه جنبه ها يا ابعادي از             )  2008  (13زناشويي شان، به باور اسميت و پترسون        
 در لحظه  لحظه زندگي در       14هاي رواني ـ شخصيتي افراد مي تواند به سان يك عامل تنش زا            ويژگي 

هاي افراد، الگوهاي خاص     از طرف ديگر هر يك از ويژگي         .  ها، وارد عمل  شود    روابط زناشويي آن   
؛ 2009،  15آويسي، اوكانلي، كارابولوتلو و بيل گيلي      (ها تحميل مي كند    رفتاري و عملكردي را به آن      

در ادغام يافته هاي   ).  1999،  17؛ گاگنون، هرسن، كاباكوف و ون هسلت      2008،  16فيركلوت و كامينگز  
ها با  هاي رواني و شخصيتي بر سازگاري و روابط زناشويي زوج          پژوهشي موجود در حوزه  نقش ويژگي     

ود ارائه  از بررسي هاي پژوهشي خ   )  1999(گونه كه گاگنون و همكاران      مدل چرخه حيات انساني، آن    
ها، در طي دوره هاي زماني و       نموده اند، الگوهاي ارتباطي متأثر از ويژگي هاي رواني ـ شخصيتي زوج           

به .  دستخوش تغييرات قابل توجهي مي شوند     )  جواني، ميانسالي و پيري    (وهله هاي متفاوت ازدواج     
 به تدريج با گذر ايام و       ها با عهد و پيمان، زندگي مشتركي را شروع مي كنند،          بياني ساده، وقتي زوج   

ها به يكديگر افزايش    فاصله گرفتن از روزهاي آغازين زندگي مشترك، ميزان صميميت و نزديكي آن            
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اين افزايش صميميت و نزديكي از بسياري جهات مثبت است، ولي از جهتي ديگر زمينه را                  .  مي يابد
بر ).  2001،  18ينچ، رابينز و مورسي   ل(براي تعارضاتي كه تا پيش از آن وجود نداشته فراهم مي سازد              

هايي نظير افسردگي، آشفتگي فكري، مالل ذهني، ناسازگاري خانوادگي، افكار              همين پايه، ويژگي  
ها با گذر   گزند و آسيب، بيگانگي عاطفي و مشكالت خانوادگي با ورود در فرايندهاي ارتباطي زوج                 

 .ها فراهم مي سازنداشويي زوجزمان به اشكال مختلف بستر را براي تهديد سازگاري زن
هاي رواني و شخصيتي مرتبط با ناسازگاري           افسردگي همراه با مالل ذهني از زمره ويژگي           

حاكي از ارتباط بين    )  1981  (20و مرور مدانس  )  1999  (19مطالعه وايزمن و بروس   .  زناشويي هستند 
 مورد اشاره   21فراتحليل.  اشويي است هاي زن افسردگي و مالل با طالق به عنوان نقطه پاياني ناسازگاري         

 درصد واريانس   16حاكي از آن است كه بين سازگاري زناشويي و افسردگي            )  2001(توسط وايزمن   
طي پژوهش خود   )  1387(يزدخواستي، منصوري، زاده محمدي و احمدآبادي       .   وجود دارد  22مشترك

ز مشخصه هاي ناسازگاري زناشويي با     در ايران نشان داده اند كه بين تمايل به جدايي به عنوان يكي ا             
شواهد پژوهشي ارائه شده همگي حاكي از آن است كه افرادي           .  افسردگي رابطه معناداري وجود دارد    

هاي تعامل  كه داراي عالئم و نشانه هاي افسردگي هستند، بازخورد مثبت و ترغيب كننده اي به طرف              
ر يك رابطه زناشويي، شوهر يا همسر را از روابط          خود نمي دهند و از اين طريق افراد طرف رابطه، و د          

اين امر، يعني عدم ارائه بازخورد ترغيب كننده مثبت به خوبي مي تواند باعث              .  خود راضي نمي سازند  
هايي كه به طور معمول با يكديگر ستيز و          زوج).  1377بنون،  (تنزل سطح سازگاري زناشويي گردد       

در پي  )  1387(يزدخواستي و همكاران     .  نيز رنج مي برند  درگيري دارند از اضطراب قابل توجهي          
هاي صورت گرفته بر روي برخي مشخصه هاي رواني و شخصيتي و طالق                 مروري كه بر پژوهش    

هايي است كه   صورت داده اند، اظهار مي دارند كه اضطراب يكي از ابعاد برجسته در نيمرخ رواني زوج               
كه افسردگي، آشفتگي فكري هم در افراد، به دليل اين          در كنار   .  متمايل به طالق و جدايي هستند      

افراد داراي اين ويژگي ها اغلب داراي ناتواني در واكنش مناسب،  نگراني زياد، تنيدگي و عصبي بودن                  
 ).1386ساماني، (هستند قادر به تضعيف سازگاري زناشويي است 

بيگانگي عاطفي افزوده شوند،    كه در كنار افسردگي و آشفتگي فكري، افكارگزند و آسيب و             چنان
بدبيني، شك  .  مشكالت چشم گير و قابل توجهي در عرصه سازگاري و روابط زناشويي نمايان مي شود             

و سوءظن همراه با گرايشات مطرح در حوزه خودآزاري، بدون ترديد عرصه را بر شوهر يا همسر تنگ                   
عالوه بر اين زماني كه فرد قادر       ).  1387ذوالفقاري، فاتحي زاده و عابدي،     (و غيرقابل تحمل مي سازد     

نيست تا در روابط زناشويي خود به اندازه كافي از لحاظ عاطفي خود را درگير سازد، به تدريج بستر                     
). 1388عباسي، دهقاني، يزدخواستي و منصوري،       (را براي كناره گيري طرف تعامل فراهم مي سازد          

گرفته بر اين باور و نكته تأكيد ورزيده كه             هاي صورت    با مروري بر پژوهش    )  1994  (23گاتمن

/...هاي ناسازگار و سازگاري زناشوييهاي رواني ـ شخصيتي زوجويژگي                                /	��



228 

 
 

 

 

������ ����� !�"#$% / ���'()" / �����*+/ ,�(���- ./01/

اين .  ها شوند نشانه هاي سوءظن و بدگماني به خوبي مي توانند باعث افت سازگاري زناشويي در زوج              
افت بيشتر از آن جهت است كه افراد داراي سوءظن و بدگماني از بعد عاطفي نيز تمايل به                             

ني و رضايت را كه يكي از عناصر ضروري براي             همين كناره گيري ميزان شادما    .  كناره گيري دارند 
؛ اسكات 1377بنون،  (زندگي زناشويي مبتني بر سازگاري مناسب است را دستخوش مخاطره مي كند            

 ).2002، 24و كوردوا
باالخره به عنوان آخرين مشخصه هاي مطرح بايد از ناسازگاري و مشكالت خانوادگي سخن به                  

هايي را  دواج، زماني كه تصميم به ازدواج مي گيرند، با خود ويژگي          هاي از هر يك از طرف   .  ميان آورد 
نوع روابط حاكم بر خانواده اصلي هر يك        .  هاستبه همراه دارند كه حاصل فضا و محيط خانوادگي آن         

ها و حاالت   ها، بر ويژگي  ها و مشكالت زناشويي بين والدين آن      ها و شكل تعارضات، ناسازگاري    از زوج 
تي فرزندي كه اكنون مايل به ازدواج شده تأثير غيرقابل انكاري به جاي مي گذارند                 رواني ـ شخصي  

). 2007،  26؛ كوئگ موري، كامينگز و پاپ     2006،  25داويس، استورجي اپل، وايتنر، كامينگز، و فارل        (
هاي خانوادگي همسر جزء عمده ترين      طي پژوهشي در ايران نشان داده كه ويژگي         )  1386(ساماني  
هايي كه داراي مشكالت متعددي     در واقع بسياري از زوج    .  طرح در درگيري بين زوجين است     عوامل م 

نظير افسردگي، بيگانگي عاطفي، مالل و حتي سوءظن و بدگماني هستند، ممكن است در اثر                       
هاي خانوادگي خود، زماني كه ازدواج مي كنند، با انتظارات و طرحواره هاي               مشكالت و ناسازگاري  

اين شكل از انتظارات و       .  صي دست به برقراري ارتباط با همراه زندگي خود بزنند               ارتباطي خا 
زمينه ساز صميميت در   )  1387(طرحواره هاي ارتباطي كه براساس پژوهش ذوالفقاري و همكاران              

ابعاد مختلف روابط زناشويي است، مي تواند بستر را براي گوشه گيري، تنهايي و روابط و عاليق محدود              
در ايران كه طي آن     )  1384(پژوهش جعفر يزدي و گلزاري      ).  1998،  27پاش و برادبري  ( سازد  فراهم  

رابطه بين هوش هيجاني و ساز گاري زناشويي بررسي شده، به صورت تلويحي مؤيد نقطه نظراتي                    
 .است كه در حوزه مشكالت و ناسازگاري  خانوادگي مطرح شدند

هاي  مرور شده در مقدمه، مي توان گفت ويژگي         در يك جمع بندي از مباني نظري و پژوهشي         
ها رواني ـ شخصيتي افراد از طريق سازوكارهاي متعددي در عرصه روابط و فرايندهاي تعاملي زوج                  

با اين حال اقليم و      .  وارد مي شود و بدين ترتيب بستر را براي ناسازگاري زناشويي فراهم مي سازد               
كه ي حاكم بر هر جامعه اي، زمينه  الزم را براي اين             شرايط فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصاد       

ها و مشخصه هاي رواني ـ شخصيتي در روابط و سازگاري يا ناسازگاري نقش                     برخي از ويژگي   
بر همين مبنا، در    ).  1378،  28كارلسون، اسپري و لويس   (برجسته تري را ايفا نمايند فراهم مي سازد        

شامل افسردگي، مالل ذهني، ناسازگاري         (يتي   اين پژوهش، نقش ويژگي هاي رواني ـ شخص            
هاي بر سازگاري زناشويي  زوج    )  خانوادگي، افكار گزند و آسيب، بيگانگي عاطفي و مشكالت خانوادگي         

ناسازگار در ايران و تورنتو به عنوان هدف اصلي در نظر گرفته شد تا عالوه بر مشخص شدن نقش                       
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اهدي بين فرهنگي در راستاي پر كردن بخشي از خأل          هاي ياد شده در سازگاري زناشويي، شو      ويژگي
به همين ترتيب در راستاي هدف باال سؤال اصلي مطرح در اين             .  دانش كنوني در ايران برطرف شود     

 .پژوهش به شرح زير است
 يك از ويژگي هاي رواني ـ شخصيتي شامل افسردگي، آشفتگي فكري، مالل ذهني،                      كدام

هاي ناسازگار  گزند و آسيب، بيگانگي عاطفي و مشكالت خانوادگي زوج           ناسازگاري خانوادگي، افكار  
ها نقش  مراجعه كننده به مراكز مشاوره در شهر اصفهان و شهر تورنتو كانادا در سازگاري زناشويي آن               

 بيشتري دارند؟

 

 روش

 جامعه، نمونه و روش نمونه گيري

هايي تشكيل  ه آماري اول را زوج     جامع.  جامعه آماري اين پژوهش را دو گروه تشكيل داده اند           
 به دليل مشكالت زناشويي و با هدف رفع اين مشكالت به مراكز مشاوره                1386داده اند كه در پاييز     

هاي كانادايي ـ ايراني تشكيل   اما جامعه آماري دوم را زوج     .  وراهنمايي در شهر اصفهان مراجعه نمودند     
ها نيز كه   اين زوج .  بوده و از ايران مهاجرت كرده بودند      داده اند كه به طور رسمي مقيم تورنتو كانادا          

به دليل مشكالت و تعارضات زناشويي به مراكز مشاوره و راهنمايي در شهر تورنتو كانادا در تير و                       
شيوه نمونه گيري مورد   .  هاي ناسازگار در نظر گرفته شده اند      مراجعه كرده اند، به عنوان زوج     86مرداد  

هيت ناسازگاري و حاالت زوجين در زمان مراجعه به مراكز مشاوره و راهنمايي، به              استفاده به دليل ما   
در نمونه گيري در دسترس بدين ترتيب عمل شده كه با          .   بوده است  29صورت غيراحتمالي در دسترس   

هايي كه پس از     ، زوج )چه در ايران و چه در تورنتو        (هماهنگي با دفاتر پذيرش هر يك از مراكز            
حل مقدماتي مشخص مي گرديد كه براي مشكالت زناشويي مراجعه نموده اند، پس از               پذيرش و مرا  

معرفي اوليه، درخواست پاسخگويي به پرسشنامه هاي پژوهش، مطرح و سپس هر يك از زوجيني كه                
در اين شرايط اغلب يكي از       .  حاضر به پاسخگويي بودند به پرسشنامه هاي پژوهش پاسخ مي دادند           

در پايان نمونه گروه ايراني       .  شد و به پرسشنامه ها پاسخ مي داد        كاري مي زوجين حاضر به هم     
بررسي واريانس خطا در دو گروه در        .   رسيد 71به  )  تورنتو( نفر و نمونه كانادايي       137به  )  اصفهان(

وجود متغيرهاي پژوهش نشان داد كه ناهمگني دو گروه نمونه براي پژوهش حاضر مشكلي به                     
 .نمي آورد

 

  پژوهشابزارهاي

به :  براي سنجش متغيرهاي مطرح شده در اين پژوهش دو مجموعه پرسشنامه استفاده شد                  
 در  MMPI-2مقياس برگرفته شده از     منظور سنجش ويژگي هاي رواني و شخصيتي، از هفت خرده         

/...هاي ناسازگار و سازگاري زناشوييهاي رواني ـ شخصيتي زوجويژگي                                /���



230 

 
 

 

 

������ ����� !�"#$% / ���'()" / �����*+/ ,�(���- ./01/

حوزه هاي افسردگي، آشفتگي فكري، مالل ذهني، ناسازگاري خانوادگي،  افكار گزند و آسيب، بيگانگي             
مقياس پاسخگويي اين پرسشنامه ها دو گزينه اي      .  ي و مشكالت خانوادگي استفاده به عمل آمد        عاطف

 اين  30شواهد مربوط به روايي   .   سؤال است  44مقياس،  بلي و خير و مجموع كل سؤاالت هفت خرده         
در اين پژوهش   ).  1385گراهام،  (گزارش شده است    )  >001/0P  (9/0 تا   7/0پرسشنامه ها با فرم بلند     

 با چرخش از    32ها، مورد تحليل عاملي اكتشافي     آن 31 سؤال، به عنوان ارائه شواهدي از روايي سازه        44
 برابر با   35، آزمـون كـرويت بارتلت   88/0 بـرابـر با    KMO34براساس  .   قرار گرفت  33نـوع واريماكس 

22/3721)  001/0P<  (     عوامل ، در نظر گرفتن هفت عامل به عنوان            8/0 تا   4/0و بارهاي عاملي
مقياس بر حسب آلفاي      هر هفت خرده    36عالوه بر اين، پايايي    .  مستقل مورد حمايت قرار گرفت      

 ارائه شده   1كرونباخ،  ضريب اسپيرمن ـ براون و ضريب گاتمن بررسي گرديد كه نتايج آن در جدول                 
ل  درصد واريانس ك   60الزم به ذكر است كه هفت عامل در تحليل عاملي انجام شده حدود                 .  است

: مقياس عبارتند از   به ترتيب يك نمونه از سؤاالت اين هفت خرده             .  پرسشنامه را تبيين نمودند    
، )مالل ذهني (، از زندگي ام كمتر لذت مي برم          )افسردگي(اندوهگين هستم و زياد گريه مي كنم          

حمايت ، خانواده ام فاقد تفاهم،     )آشفتگي فكري (احساس مي كنم بر فرايندهاي فكري ام كنترل ندارم         
افكار گزند و   (، نسبت به ديگران بدگمان و بي اعتماد هستم          )ناسازگاري خانوادگي (و محبت هستند    

 ، در خانواده خودم و خانواده پدري ام        )بيگانگي عاطفي (، فردي متفاوت از هر انساني هستم          )آسيب
 ).مشكالت خانوادگي(اختالفات زيادي وجود دارد 

 

 
 امه هاي ويژگي هاي رواني ـ شخصيتي برحسبضرايب پايائي پرسشن: 1جدول 

 آلفاي كرونباخ و ضرايب تنصيف

ضريب 
 گاتمن

ضريب اسپيرمن ـ 
 براون

آلفاي 
 كرونباخ

ويژگي هاي رواني ـ 
 شخصيتي 

 رديف

68/0  68/0  77/0  1 افسردگي 

53/0  59/0  73/0  2 آشفتگي فكري 

64/0  64/0  64/0  3 مالل ذهني 

66/0  66/0  76/0 نوادگيناسازگاري خا   4 

69/0  69/0  78/0  5 افكار گزند و آسيب 

53/0  59/0  64/0  6 بيگانگي عاطفي 

79/0  79/0  76/0  7 مشكالت خانوادگي 

 

 بوده كه داراي    ، مقياس سازگاري زناشويي اسپانير     پرسشنامه دوم مورد استفاده در اين پژوهش       
ز مجموع ابعاد مطرح در اين        ا.   سؤال است و نمره گذاري آن به شيوه  ليكرت انجام مي گيرد               32

. پرسشنامه يك نمره كلي بدست مي آيد كه سطح كلي سازگاري زناشويي را منعكس مي كند                      
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شواهد .  گرفته شده است  )  1378(شاهي  پرسشنامه اي كه در اين پژوهش استفاده شده، از حسن           
 اين پرسشنامه   مربوط به روايي و پايايي اين پرسشنامه در حد قابل توجهي حاكي از مناسب بودن                 

 را براي اين پرسشنامه     96/0آلفاي كرونباخ   )  1976(اسپانير  .  براي سنجش سازگاري زناشويي است     
 91/0نقل از برخي محققان خارج از كشور آلفاي كرونباخ            به)  1378(حسن شاهي  .  گزارش نموده است  

 و آلفاي كرونباخ    96/0 و در مطالعه خود بر پايه مطالعه مقدماتي انجام شده ضريب تنصيف               96/0تا  
روايي همگراي اين پرسشنامه را مستند         )  1976(اسپانير.   را براي آن گزارش نموده است         92/0

37سازگاري زنـاشويي الك ـ واالس    ساخته، به ترتيبي كه همبستگي بين پرسشنامه خود را با آزمون             

. ارش نموده است  گز)  >001/0P  (88/0 و در افراد طالق گرفته          86/0 افراد متأهل     ، در )1959(
تحليل عاملي اكتشافي با چرخش از نوع واريماكس در اين پژوهش حاكي از آن است كه در مرحله                    

 عامل و در مرحله دوم يك عامل كلي كه همان سازگاري زناشويي است قابل استخراج                        6اول  
پرسشنامه در  آلفاي كرونباخ، ضريب اسپيرمن ـ براون و ضريب گاتمن برآورد شده براي اين              .  مي باشد

يك نمونه سؤال اين پرسشنامه به اين شرح        .   بدست آمدند  9/0 و   89/0،  95/0اين پژوهش به ترتيب     
 .خانه را ترك مي كنيد) دعوا(بار شما يا همسرتان بعد از مشاجره چند وقت يك: است

رار  مورد تحليل ق    SPSS38استفاده از نرم افزار     داده هاي حاصل از پرسشنامه هاي پژوهش با          
 براي  39ها مشتمل بر محاسبه ضريب همبستگي و انجام تحليل رگرسيون گام به گام              تحليل.  گرفت

رگرسيون گام به گام به   .  پيش بيني سازگاري زناشويي از طريق هفت ويژگي رواني ـ شخصيتي بودند            
ز هفت  اين دليل مورد استفاده قرار گرفته كه اين نوع تحليل براي تعيين اولويت و سهم هر يك ا                     

مفيد و سودمند    ويژگي رواني ـ شخصيتي در واريانس تبيين شده انحصاري سازگاري زناشويي                  
 ).1384، 40كرلينجر و پدهازر(مي باشد 
 

 يافته ها

، فراواني و درصد فراواني دو گروه نمونه ايراني و كانادايي در متغيرهاي سن، سال                  2در جدول   
 .رائه شده استهاي گذشته از ازدواج، جنسيت و تحصيالت ا

 سال،  25 درصد در گروه سني تا       6/6 نفر گروه نمونه ايراني، به ترتيب        137، از   2براساس جدول   
 درصد  8/5 سال و    45 تا   36 درصد در گروه سني      9/21 سال،   35 تا   26 درصد در گروه سني      7/65

 درصد در گروه    6/5يي،   نفر گروه نمونه كانادا    71در مقابل از    .   سال و باالتر بوده اند    46در گروه سني    
 سال  45 تا   36 درصد در گروه سني      31 سال،   35 تا   26 درصد در گروه سني      2/59 سال،   25سني تا   

 . سال و باالتر بوده اند46 درصد در گروه سني 2/4و 
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 فراواني و درصد فراواني دو گروه نمونه ايراني و كانادايي در متغيرهاي سن،: 2جدول 

 ج، جنسيت و تحصيالتهاي گذشته از ازدواسال

 گروه نمونه ايراني گروه نمونه كانادايي

تعداد 

 كل

درصد فراواني 

 تجمعي
 فراواني درصد فراواني

تعداد 

 كل

درصد فراواني 

 تجمعي
 فراواني درصدفراواني

زيرگروه هاي 

 متغيرها

 متغيرها

  سال25تا  9 6/6 6/6 4 6/5 6/5

  سال35 تا 26 90 7/65 3/72 42 2/59 8/64

  سال45 تا 36 30 9/21 2/94 22 31 8/95
71 

100 2/4 3 

137 

  سال و باالتر46 8 8/5 100

هاي گروه
 سني

2/28  2/28  30 7/38  7/38   سال5تا  53 

8/71  7/43  31 2/75  5/36  71  سال10 تا 6 50 

100 2/28  20 

137 

100 8/24   سال و باالتر11 34 

هاي گروه
هاي سال

 ازدواج

8/33  8/33  24 3/26  3/26  مرد 36 
71 

100 2/6  47 
137 

100 7/73  زن 101 
 جنسيت

8/40  8/40  29 4/39  4/39  متوسطه و ديپلم 54 

6/60  7/19  14 9/59  4/20 ديپلمفوق 28   

9/85  4/25  18 4/85  5/25  71 ليسانس 35 

100 1/14  
10 

137 

100 6/14  20 
ليسانس و فوق

 باالتر

 تحصيالت

 
 2/28 و   7/38هاي گذشته از ازدواج به ترتيب براي گروه نمونه ايراني و كانادايي،                 از نظر سال  

 درصد در گروه    2/28 و   8/24 سال و    10 تا   6 درصد در گروه     7/43 و   5/36 سال،   5درصد در گروه تا     
كانادايي به   نفر گروه نمونه ايراني و         71 و   137از نظر جنسيت از      .   سال و باالتر قرار داشتند      11

از نظر تحصيالت نيز هر دو گروه       .   درصد زن بوده اند   2/66 و   7/73 درصد مرد و     8/33 و   3/26ترتيب  
 .با درصدهاي نزديك به هم در چهار گروه متوسطه تا فوق ليسانس و دكترا بوده اند

 
 

  ايرانيميانگين، انحراف معيار و همبستگي دروني بين متغيرهاي پژوهش در گروه نمونه: 3جدول 

7 6 5 4 3 2 1 
انحراف 
 معيار

 ميانگين
متغيرهاي 
 پژوهش

 رديف

      - 05/3  88/5  1 افسردگي 

     - **72/0  29/2  04/4  2 آشفتگي فكري 

    - **72/0  **72/0  34/1  74/1  3 مالل ذهني 

   - **57/0  **47/0  **57/0  44/1  67/1  
ناسازگاري 
 خانوادگي

4 

  - **52/0  **55/0  **67/0  **61/0  36/2  99/3  5 افكار گزند و  آسيب 

 - **58/0  **56/0  **63/0  **55/0  **62/0  08/1  05/1  6 بيگانگي عاطفي 

- **58/0  **61/0  **75/0  **56/0  **56/0  **57/0  85/1  41/2  7 مشكالت خانوادگي 
**54/0-  **47/0-  **5/0-  **57/0  **42/0-  **41/0-  **37/0-  87/26  54/75 شوييسازگاري زنا   8 

    
** 

P< 01/0  
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 ميانگين، انحراف معيار و همبستگي دروني بين متغيرهاي پژوهش در گروه نمونه كانادايي: 4جدول 

7 6 5 4 3 2 1 
انحراف 

 معيار
 رديف متغيرهاي پژوهش ميانگين

 1 افسردگي 2/5 2/3 -      
 2 آشفتگي فكري 97/3 21/2 8/0** -     

 3 مالل ذهني 54/1 36/1 69/0** 68/0** -    

 4 ناسازگاري خانوادگي 67/1 26/1 5/0** 5/0** 265/0* -   

 5 افكار گزند و  آسيب 71/3 5/2 64/0** 62/0** 49/0** 4/0** -  

 6 بيگانگي عاطفي 9/0 04/1 44/0** 41/0** 44/0** 27/0* 47/0** - 

 7 كالت خانوادگيمش 35/2 64/1 71/0** 73/0** 5/0** 61/0** 62/0** 42/0** -
 8 سازگاري زناشويي 16/80 87/26 -29/0** -355/0** -26/0** -45/0** -065/0 -128/0 -41/0**

    
*
P< 05/0  

**
P< 01/0  

 مشاهده مي شود، بين افسردگي با سازگاري زناشويي در گروه نمونه             4 و   3كه در جداول    چنان
 درصد و در گروه نمونه كانادايي        9/13ير  متغ   و مقدار واريانس مشترك دو      -37/0ايراني همبستگي   

بين آشفتگي فكري با سازگاري      .   درصد مي باشد  58/8 و مقدار واريانس مشترك       -28/0همبستگي  
 درصد و   97/16 و مقدار واريانس مشترك دو متغير        -41/0زناشويي در گروه نمونه ايراني همبستگي       

بين .   درصد مي باشد  6/12يانس مشترك    و مقدار وار    -355/0در گروه نمونه كانادايي همبستگي        
 و مقدار واريانس مشترك دو   -42/0مالل ذهني و سازگاري زناشويي در گروه نمونه ايراني همبستگي           

 12/7 و مقدار واريانس مشترك       -26/0 درصد و در گروه نمونه كانادايي همبستگي           14/18متغير  
يي در گروه نمونه ايراني همبستگي منفي       بين سازگاري خانوادگي با سازگاري زناشو     .  درصد مي باشد 

 و مقدار   -065/0 درصد و در گروه نمونه كانادايي        20/25 و مقدار واريانس مشترك دو متغير        -502/0
الزم به ذكر است كه افكار گزند و آسيب و مشكالت                .   درصد مي باشد   004/0واريانس مشترك    

 5در جدول   ).  <05/0P(ي رابطه معنادار نيست     خانوادگي در نمونه كانادايي با سازگاري زناشويي دارا       
 . نتايج تحليل رگرسيون گام به گام براي گروه نمونه ايراني و كانادايي آمده است6و 

 
 

 نتايج تحليل رگرسيون گام به گام براي پيش بيني سازگاري زناشويي از طريق: 5جدول 

 هاي رواني و شخصيتي در گروه نمونه ايرانيويژگي

 Fمقدار 

ي استاندارد خطا
ضريب همبستگي 

 چندگانه

مجذور 
همبستگي 
چندگانه 
 تعديل شده

مجذور 
همبستگي 
 چندگانه

همبستگي 
 چندگانه

ضريب 
 استاندارد

خطاي 
استاندارد 
 ضريب

ضريب 
 غيراستاندارد

مقدارثابت و متغيرهاي 
 پيش بين

ام
گ

 

 57/0 32/0 32/0 13/22 45/65** مقدار ثابت 4/93** 9/2 -
 ناسازگاري خانوادگي -64/10** 31/1 -57/0

1 

 مقدار ثابت 5/101** 62/3 -

 ناسازگاري خانوادگي -92/7** 48/1 -42/0
**56/41 27/21 38/0 38/0 61/0 

 افكار گزند و آسيب -17/3** 9/0 -27/0

2 

**P< 01/0  
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وادگي با ضريب بتاي      مشاهده مي شود، در اولين گام، ناسازگاري خان          5طور كه در جدول       همان
در گام  .   درصد از واريانس سازگاري زناشويي را در نمونه ايراني تبيين نموده است              32،  -57/0استاندارد  

 )-42/0با ضريب بتاي استاندارد     (، به ناسازگاري خانوادگي     -27/0دوم افكار گزند و آسيب با بتاي استاندارد         
 درصد رسانده، كه از     37ري زناشويي در نمونه ايراني را به        افزوده شده و مقدار واريانس تبيين شده سازگا       

 .  درصد واريانس انحصاري افزوده مربوط به افكار گزند و آسيب بوده است5اين مقدار 
 
 

 نتايج تحليل رگرسيون گام به گام براي پيش بيني سازگاري زناشويي از طريق: 6جدول 

 اييهاي رواني و شخصيتي در گروه نمونه كانادويژگي

 F مقدار

خطاي 
استاندارد 

ضريب 

همبستگي 
 چندگانه

مجذور 
همبستگي 

چندگانه 

 تعديل شده

مجذور 
همبستگي 

 چندگانه

همبستگي 
 چندگانه

ضريب 
 استاندارد

خطاي 
استاندارد 

 ضريب

ضريب 
 غيراستاندارد

مقدارثابت و متغيرهاي 
 پيش بين

ام
گ

 

 45/0 21/0 2/0 04/24 45/18** بتمقدار ثا 51/96** 75/4 -
 ناسازگاري خانوادگي -75/9** 27/2 -45/0

1 

**P< 01/0  
 

 نشان مي دهد كه در گروه نمونه كانادايي فقط طي يك            6نتايج تحليل هاي ارائه شده در جدول        
 درصد از واريانس سازگاري زناشويي      21،  -45/0گام، ناسازگاري خانوادگي با ضريب بتاي استاندارد         

، معادله رگرسيون گام به گام براي      6 و   5اساس نتايج ارائه شده در جداول         بر.  را تبيين نموده است    
هاي رواني و شخصيتي     پيش بيني سازگاري زناشويي گروه نمونه ايراني و كانادايي از طريق ويژگي             

 :ها به شرح زير استآن
 نه ايرانيسازگاري زناشويي نمو = 5/101-92/7) ناسازگاري خانوادگي (-17/3) افكار گزند و آسيب(

 سازگاري زناشويي نمونه كانادايي = 51/96 – 75/9) ناسازگاري خانوادگي(

 

 بحث

نتايج تحليل رگرسيون گام به گام در خصوص سؤال پژوهش نشان داد كه در نمونه ايراني در                     
درجه اول ناسازگاري خانوادگي و سپس افكار گزند و آسيب و در نمونه كانادايي فقط ناسازگاري                     

پژوهشگران مختلفي در    .  ي داراي توان پيش بين معنادار براي سازگاري زناشويي هستند            خانوادگ
هاي خود به نقش ناسازگاري خانوادگي و سوءظن و بدگماني در سازگاري زناشويي اشاره                   پژوهش

خارج از   و در )  1387( ذوالفقاري و همكاران      كرده اند، كه از آن جمله مي توان در ايران به پژوهش           
. اشاره كرد )  1994(و گاتمن   )  2002(ها و مرورهاي پژوهشي نظير اسكات و كوردوا           به پژوهش  ايران

هاي مورد اشاره به صورت تلويحي همسويي نشان            از اين نظر يافته هاي اين پژوهش با پژوهش           
نيز نشان داد كه در گروه نمونه ايراني        )  4 و 3جداول  (بخش مربوط به همبستگي هاي ساده      .  مي دهد

���/ 
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هفت متغير رواني ـ شخصيتي، يعني افسردگي، آشفتگي فكري، مالل  ذهني، افكار گزند و آسيب،               هر  
بيگانگي عاطفي، ناسازگاري خانوادگي و مشكالت خانوادگي، با سازگاري زناشويي داراي رابطه منفي              

ري زناشويي  در گروه نمونه كانادايي، افكار گزند و آسيب و بيگانگي عاطفي با سازگا            .  و معنادار هستند  
داراي رابطه معنادار نبودند، ولي پنج ويژگي ديگر، يعني افسردگي، آشفتگي فكري، مالل ذهني،                   
ناسازگاري خانوادگي و مشكالت خانوادگي با سازگاري زناشويي داراي رابطه منفي و معنادار بودند                 

 گروه نمونه ايراني و     به هرحال رابطه افسردگي  و مالل ذهني با سازگاري زناشويي چه در            ).  4جدول  (
، يـزدخواستي و همكاران    )1388(هـاي عباسي و همكـاران     چه در گروه نمونـه كـانـادايي با پژوهش      

. همسويي قابل مالحظه اي را نشان مي دهد       )  2001(و وايزمن   )  1999(، وايزمن و بروس      )1387(
شوهر، همراه با تضعيف    افسردگي و مالل به دليل كاهش سطح رفتارهاي گرايشي به سمت همسر يا               

توانايي بازخورد عاطفي و هيجاني مثبت، طرف مورد تعامل را به تدريج با افت رضايت از زناشويي                     
زمينه ساز كاهش تالش براي سازگاري زناشويي        اين افت رضايت به طور طبيعي،         .  مواجه مي سازد 

 نقش افسردگي بر سازگاري        آينده در حوزه   هاياز اين منظر به نظر مي رسد كه در پژوهش          .  مي شود
 از زناشويي در اين رابطه توسط پژوهشگران عالقه مند دنبال            رضايت 41، بايد نقش واسطه اي   زناشويي

 .شود
دو متغير اخير فقط در نمونه       (اما رابطه آشفتگي فكري، افكار گزند و آسيب و بيگانگي عاطفي              

.  خود از سازوكارهاي مشخصي پيروي مي كند        با سازگاري زناشويي  )  ايراني و نه در نمونه كانادايي      
اشاره نموده اند، نيازمند   )  1378(و كارلسون و همكاران     )  1377(گونه كه بنون    سازگاري زناشويي آن  

ناتواني در تمركز بر امور كه به طور طبيعي           .  صرف انرژي فكري، بدني و عاطفي قابل توجهي است          
تالل مي سازد، مشخصه  محوري در آشفتگي فكري و بيگانگي         برنامه ريزي و اجراي برنامه ها را دچار اخ      

بنابراين منطقي است كه وقتي شوهر يا همسر داراي بيگانگي عاطفي            ).  1385گراهام،  (عاطفي است   
است و از آشفتگي فكري هم رنج مي برد، نتواند در ايجاد و حفظ سازگاري زناشويي چندان مثمرثمر                  

، زندگي مشترك براي دوام و بقاء خود نيازمند اعتماد متقابل است            بر همين پايه  .  و موفق عمل نمايد   
افكار گزند و آسيب كه به لحاظ ماهيت مبني بر بدگماني و سوءظن               ).  1378كارلسون و همكاران،    (

است، اين اعتماد متقابل را به صورت فزاينده و پيشرونده اي تضعيف مي سازد، تا جايي كه به شدت با                   
در اين حوزه نيز بنظر مي رسد كه        .  زناشويي زوجين دستخوش مخاطره مي شود     گذر ايام سازگاري    

پيوند ميان آشفتگي فكري،  افكار گزند و آسيب و بيگانگي عاطفي با سازگاري زناشويي از طريق                      
متغيرهايي نظير سرخوردگي عاطفي زوج طرف تعامل در اثر بيگانگي عاطفي، تسري آشفتگي فكري               

 .ر و اعتماد متقابل مورد تعديل قرار مي گيرنداز يك زوج به زوج ديگ
باالخره دو پيوند مطرح شده بين مشكالت و ناسازگاري خانوادگي زناشويي از جهاتي با نظرات و                 

/...هاي ناسازگار و سازگاري زناشوييهاي رواني ـ شخصيتي زوجويژگي                                /���
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همسويي )  2007(و گوئك موري و همكاران      )  2006(ايده هاي مطرح شده توسط، داويس و همكاران        
انواده و پيوندهاي خانوادگي با خانواده هاي منشأ،       در درجه اول بايد گفت در فضاي خ        .  نشان مي دهد 

يعني از خانواده منشأ يا والدين به خانواده          (از يك خانواده به خانواده ديگر           42امكان سرريزشدگي 
براي نمونه از عرصه    (و يا از يك حوزه خانوادگي به حوزه ديگر          )  1378زوجين، كارلسون و همكاران،     
به اين جهت طبيعي است      .  همواره وجود دارد  )  1377همسر،  بنون،   والدين ـ فرزندان به شوهر ـ         

ها و چه در خانواده والدين و         زماني كه ناسازگاري و مشكالت خانوادگي چه در خود خانواده زوج             
 .ها وجود داشته باشد، سازگاري زناشويي با دشواري هايي مواجه مي شودمرتبطين زوج

سيون گام به گام كه در آغاز بحث نيز مورد اشاره قرار گرفت،           اما در بخش يافته هاي مربوط به رگر      
تفاوت بين دو گروه نمونه ايراني و كانادايي در اين بود كه در گروه نمونه ايراني دو متغير ناسازگاري                     
خانوادگي و افكار گزند و   آسيب و در نمونه كانادايي ناسازگاري خانوادگي به تنهايي قادر به پيش بيني                

باور پژوهشگران پژوهش حاضر بر اين است كه اين يافته، يك يافته بين                .  ي زناشويي بودند  سازگار
در درجه اول حضور    .  فرهنگي است كه مي بايد از لحاظ نظري و پژوهشي به داليل آن توجه شود                 

ناسازگاري خانوادگي در دو نمونه ايراني و كانادايي در پيش بيني سازگاري زناشويي، خبر از وجود                   
به معناي  .  عي ثبات و همخواني در عرصه نقش ناسازگاري خانوادگي بر سازگاري زناشويي مي دهد             نو

هاي ايراني در هر شرايط اقليمي، جغرافيايي، اقتصادي، اجتماعي و حتي            ديگر شايد بتوان گفت زوج    
احتمال اين  .  سياسي، سازگاري زناشويي شان به شدت تحت  تأثير ناسازگاري خانوادگي قرار مي گيرد           

هاي ايراني به لحاظ رواني و شخصيتي آمادگي بااليي براي سرريز كردن                   مطرح است كه زوج     
نظير مسائل مربوط به فرزندان، مسائل كاري، مسائل        (مشكالت زندگي خانوادگي در عرصه هاي خاص       

يعي طب.  به عرصه  سازگاري زناشويي و روابط دوطرفه خود باشند          )  اقتصادي و مواردي از اين قبيل      
است كه وقتي ناسازگاري هاي خانوادگي خاصي در خانواده زوجين وجود داشته باشند، روابط،                     

اما در عين حال اين احتمال مطرح       .  ها دستخوش تهديد قرار مي گيرد     سازگاري و رضايت زناشويي آن    
يدتر هاي ايراني، شكلي از آمادگي را براي سرريز نمودن شد             ها، نظير زوج  است كه برخي از زوج      

اين تبيين پيشنهادي و احتمالي     .  مشكالت و ناسازگاري ها از يك عرصه به عرصه ديگر داشته باشند           
-هاي سازگار و ناسازگار ايراني با زوج      را مي توانند پژوهشگران حوزه خانواده از طريق مطالعه بين زوج         

اين پيشنهاد، بايد ميزان    براي عملياتي ساختن    .  هاي سازگار و ناسازگار كشورهاي ديگر دنبال نمايند       
سرريزشدگي عاطفي، شناختي، رفتاري از عرصه هايي نظير مسائل فرزندان، مسائل كاري و مسائل                 

افزوده شدن افكار گزند و آسيب به        .  اقتصادي خانواده به خوبي مورد بررسي و سنجش قرار گيرند           
دايي نيز به اندازه كافي از اهميت       ناسازگاي خانوادگي در گروه نمونه ايراني نسبت به گروه نمونه كانا           

نمونه پژوهش ديگري كه از آن طريق چنين يافته اي گزارش شده باشد در دسترس                .  برخوردار است 
به هر حال اين يافته نيز به نوعي ممكن است تحت تأثير               .  پژوهشگران پژوهش حاضر قرار نگرفت     
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هاي  و راهنمايي به پرسشنامه     شرايط خاص نمونه پژوهش كه در زمان مراجعه به مراكز مشاوره               
عالوه بر اين، ترديدي از لحاظ نظري وجود ندارد كه در يك فضاي               .  پژوهش پاسخ داده اند، بازگردد   

ناسازگار خانوادگي، سوءظن و بدگماني نسبت به زندگي و همراهان و دنياي اطراف، زمينه ساز دور                  
كه به عنوان نشانه اي مثبت     امر عالوه بر اين   اين  .  شدن افراد از پيرامون فرد داراي بدگماني مي شود        

براي تأييد سوءظن ها و بدگماني هاي فرد داراي افكار گزند و  آسيب تلقي مي شود، طي يك چرخه                    
 .معيوب توانايي هاي معطوف به برقراري سازگاري زناشويي را تضعيف مي نمايد

اني معطوف به تالش براي رفع يا         پيشنهاد كاربردي متناسب با يافته هاي پژوهش در نمونه اير          
هاي خانوادگي و درمان افكار گزند و آسيب و در نمونه كانادايي معطوف به مهار                  كاهش ناسازگاري 

 . ناسازگاري هاي خانوادگي براي اعاده و تقويت سازگاري زناشويي است
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