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 6استادیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاد واحد نایین.
 8دانشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نایین.
نام نویسنده مسئول:
شکيب جوهري

چکيده
ازدواج و رابطه زناشویی ،منبع حمایت ،صمیمیت و لذت انسان و رضایتمندی زناشویی ،محصول
سبک های شناختی زوجین و سوگیری های شناختی آنهاست.هدف پژوهش حاضر ،بررسی
اثربخشی مداخله ی مبتنی بر گروه درمانی عقالنی-هیجانی بر صمیمیت و دلزدگی
زناشوییمتاهلین شاغل در آموزش و پرورش ناحیه  3اصفهان بود .بدین منظور ،طی یک پژوهش
نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل 03،نفر از بین متاهلین شاغل در
آموزش و پرورش شهر اصفهان به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی
در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند .آزمودنی ها قبل و بعد از مداخله ،از پرسشنامه های
صمیمیت والکر و تامپسون)8332(،و دلزدگی زناشویی پاینز )6991(،ارزیابی شدند .سپس گروه
آزمایش به مدت  8جلسه  90دقیقه ای تحت مداخله ی مبتنی بر گروه درمانی عقالنی -هیجانی
قرار گرفت .نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد اثربخشی مداخله مبتنی بر گروه درمانی عقالنی -
هیجانی بر افزایش صمیمیت و کاهش دلزدگی زنان معنادار بود(p<0/001).به نظر می رسد که
افزایش صمیمیت وکاهش دلزدگی زناشویی در روابط زوجین ،نتیجه مهارت های همسران در
برقراری ارتباط ،حل منطقی مشکالت و تعارضات و باورهای عقالنی است و در مداخالت زناشویی،
می توان از این رویکرد برای ایجاد این مهارت ها استفاده کرد.

واژگان کليدي :گروه درمانی عقالنی -هیجانی؛صمیمیت؛ دلزدگی زناشویی.
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و دلزدگی زناشویی متاهلين شاغل آموزش و پرورش
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مقدمه
با توجه به اهمیتی که نظام خانواده دارا می باشد ،شناسایی عواملی که در روند طبیعی خانواده اخالل ایجاد می نماید و منجر به از
هم پاشیدگی کانون عاطفی خانواده می شود( ،ایزدی –معصومی  )6029از اهمیت به سزایی برخوردار است .مشکالت و ناسازگاری در زندگی
زناشویی ،خانواده را درگیر مشکالت متعددی می سازد که در نهایت ،سالمت بافت جامعه به خطر خواهد افتاد  ( .رحمانی محمد علی
)6029شناسایی اختالف در سطح تحقق رساندن بین انتظار و واقعیت در زندگی زناشویی از اهمیت به سزایی برخوردار است .از این رو،
ارزش ها و اهداف شخصی افراد می تواند در افزایش میزان طالق دخالت داشته باشد( .احدی – یوسفی ) ادراکات غلط و انتظارات غیرواقع
بینانه ای که به درون خانواده رسوخ می کند از عوامل شخصی طالق ،به شمار می روند .تا زمانی که آرمان های رمانتیک و انتظارات خیالی
در زندگی زوج ها سایه افکند ،سرخوردگی از زندگی زناشویی ادامه خواهد یافت (.عارفی – مختار – محسن زاده – فرشاد  )6096عشق
رمانتیک یک مولفه مهم در روابط زوج ها می باشد و یکی از مباحث برجسته ی زندگی در سال های اخیر بوده است(فینچام ،استنلی و بیچ،
 .)2007وقتی توقعات عاشقانه محقق نشوند ،احساس سرخوردگی مستقیما به همسر نسبت داده می شود و سبب تحلیل رفتن عشق و
تعهد می شود و دلزدگی زناشویی جایگزین عشق می شود(پایننز 1996،؛ ترجمه شاداب .) 1381،دلزدگی زناشویی یک حالت دردناک
فرسودگی جسمی ،عاطفی و روانی است و کسانی را که توقع دارند عشق رویایی و ازدواج به زندگیشان معنا ببخشد را متاثر می سازد .دلزدگی
هنگامی بروز می کند که آنها متوجه می شوند که علی رغم تمام تالش هایشان ،رابطه شان به زندگی معنا نداده و نخواهد داد( ون پلت،
2004؛ پاینز و نانز ، 2003،پاینز1996 ،ترجمه شاداب .)1381،پاینز )(1996مولفه های دلزدگی زناشویی را در سه بعد خستگی جسمانی،
از پاافتادگی روانی و ازپا افتادگی عاطفی مشخص کرده است .
از طرفی تحقیقات نشان می دهد داستان هایی که زوجین درباره روابط خود بیان می دارند ،نشان دهنده تالش های هر یک از زوجین
برای ساخت دادن معنای روایتی به تجربیات آنها از صمیمیت با زوج دیگر است (فراست)2011،عمق صمیمیتی که زوج ها در روابطشان
ایجاد می کنند ،به توانایی آنها برای انتقال روشن ،صریح و موثر افکار ،احساسات ،نیازها ،خواسته ها و آرزوهایشان بستگی دارد
(باگاروزی .)1385،صمیمیت شامل احساس نزدیکی یا حمایت متقابل از یکدیگر می باشد (ولگستون و همکاران)2010،عنصر مشترک در
اکثر روابط آشفته این است که متاهلین نیازهای صمیمیت
یکدیگر را برآورده نمی کنند ،لذا باید روشی را احیا کرد که در آن صمیمیت در رابطه افزایش یابد(کاظمیان و همکاران .)1392،روان
شناسان صمیمیت را توانایی برقراری ارتباط بدون کنترل با دیگری و بیان عواطف ( بدون بازداری تعریف می کنند و آن را از حاالت طبیعی
انسان می دانند ( بلوم .) 2006،بهبود مهارت ها در زوجین در زمینه افزایش صمیمیت ،کاهش قابل توجه نابسامانی های خانوادگی و
اجتماعی را به دنبال خواهد داشت ،زیرا صمیمیت به عنوان یکی از ابعاد عشق و محبت همسران نسبت به یکدیگر ،نقش اساسی در تامین
بهداشت روانی خانواده و جامعه بر عهده دارد .صمیمیت رابطه مستقیمی با رضایت زناشویی دارد(عارفی و محسن زاده ،)1391،پژوهش
عارفی و محسن زاده ) (1391نشان داد که فرایند صمیمت و ارتباط به عنوان میانجی گر در رابطه بین سبک های دلبستگی و رضایت
زناشویی عمل می کنند و باید در مداخالت زناشویی به عنوان آماج درمانی مشاوران و روان درمانگران خانواده قرار گیرند .پژوهش های انجام
گرفته در نقاط مختلف دنیا ،نشان از اثربخش بودن روان درمانی عقالنی – هیجانی برانواع مولفه ها ،مشکالت و اختالالت روان شناختی دارد؛
نظیر :باورهای غیرمنطقی و اضطراب( تورنر و بارکر )2013،؛ اضطراب (ویلد)2011 ،؛ سوگ ،غم و اندوه ( مالکینسون .)2010،مداخله مبتنی
بر رفتار درمانی عقالنی  -هیجانی ،توقعات ،انتظارات و باورهای غیرمنطقی که منجر به اختالل هیجانی و ارتباطی شده را کشف می کند و
سپس از لحاظ تجربی یا واقع گرایانه این باورها و انتظارات مخرب را زیر سوال می برد( الیس .)2005 ،در نظریه ی الیس ،عقیده بر آن است
که ریشه مشکالت در اختالالت درونی هر یک از زوجین به طور جداگانه وجود دارد .در یک زندگی زناشویی آشفته یکی یا هر دو ،عقاید و
باورهای غیر منطقی را برای خود دنبال می کنند(سودانی و شفیع آبادی.)2008 ،در این رابطه باید بیان کرد که آموزش رفتار درمانی عقالنی
– هیجانی ،متکی بر حل مساله ،بهرگیری از عقل و منطق و احترام است که می تواند از راه گشای مفیدی برای پایان بخشیدن به روابط
نامناسب و برقراری ارتباط سالم و مطلوب میان زوجین گردد و نیز به زوجین می آموزد که مسوولیت حل مشکالت را در آینده بر عهده گیرند
و انتظارات و خواسته های متکی بر عقل و منطق و واقعیت از یکدیگر داشته باشند(الیس و هارپر .)2011،نتایج نشان داده است که این روش
مداخله بر صمیمیت افراد متاهل تاثیر معناداری دارد(اعتمادی و همکاران2005 ،؛ باباپورخیرالدین و همکاران، )2011 ،رحمانی )(1389در
پژوهش دیگری به اثربخشی زوج درمانی گروهی شناختی –رفتاری بر میزان رضایت زناشویی و افسردگی زوجین جانباز مراجعه کننده به
مراکز مشاوره پرداخت و نتیجه گرفت که این روش موجب کاهش افسردگی و افزایش رضایت زناشویی زوجین شده است .نتایج تحقیق ایزدی
)(1389نشان داد که آموزش رویکرد راه حل – محور باعث کاهش دلزدگی زناشویی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده و همین
طور موجب کاهش خستگی جسمی ،از پا افتادگی عاطفی و ازپاافتادگی روانی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل گردیده است .اثباتی
)(1388اثربخشی رویکرد زوج درمانی گروهی به شیوه شناختی – رفتاری بر افزایش صمیمیت و کاهش تفکر قطعی نگر زوجین و افزایش
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صمیمیت زوج ها موثر بوده است.تن برمل هوس و همکاران )(2011در پژوهشی تحت عنوان نقش انگیزه در شکستن سیکل دلزدگی ،نشان
دادند که کمبود انگیزه درونی با دلزدگی رابطه مثبت دارد.
بسیاری از رویکردها ی درمانی و آموزشی در حوزه خانواده ،ازدواج در کشورهای غربی تدوین ،آزمایش و اجرا شده است .در کشور ما
با وجود نیاز مبرم ،کاربرد این رویکردها کمتر مورد استفاده قرار گرفته است .از این رو انجام چنین تحقیقاتی نیازی مبرم می باشد .با توجه
به عوامل پیامدهای دلزدگی و نیازهای صمیمیت زوجین و نیز توجه به اینکه زوج درمانی بویژه گروه درمانی عقالنی-هیجانی در درمان بسیاری
از مشکالت عاطفی و روانی ناشی از روابط ناسالم درون خانواده موثر بوده است ،لذا بررسی و تحقیق در زمینه اثربخشی این رویکرد درمانی
بردلزدگی روابط زناشویی و نیازهای صمیمیت ضرورت دارد و در این بررسی و تحقیقی که به طور خاص بر روی متاهلین شاغل انجام شد که
هم زن و هم مرد هر دو سر کار می روند میزان این اثر بخشی مشخص می شود .به طور کلی با توجه به آنچه بیان شد ،این سوال مطرح
است که آیا گروه درمانی عقالنی -هیجانی برافزایش صمیمیت متاهلین و کاهش دلزدگی زناشویی موثر می باشد؟

روش پژوهش
مطالعه حاضر یک پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری شامل متاهلین شاغل در
آموزش و پرورش ناحیه  3اصفهان بودند .نمونه ی آماری در این پژوهش شامل  03نفر بودند که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب
شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند .درمان و آموزش برای گروه آزمایش در  8جلسه و با حضور متاهلین اجرا
گردید .برای گروه کنترل ،هیچ مداخله ی درمانی صورت نگرفت اما با توجه به مسایل اخالقی ،شرکت کنندگان در گروه کنترل پس از اتمام
پژوهش این درمان را دریافت نمودند .از شرکت کنندگان گروه آزمایش تقاضا شد در جلسه اول ،آخر و یک ماه پس از آخرین جلسه ،پرسش
نامه های صمیمیت زوجین و دلزدگی زناشویی را تکمیل کنند .شرکت کنندگان گروه کنترل نیز هم زمان با گروه آزمایش ،در دو نوبت به
پرسش نامه ها پاسخ دادند .در نهایت داده های پیش آزمون ،پس آزمون و دوره ی پیگیری و آزمون تحلیلی واریانس مختلط ،تحلیل
گردیدند.
ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت است از:
.6پرسشنامه دلزدگی زناشویی پاینز)1996(CBM
این پرسشنامه  21ماده دارد که شامل  3جزء اصلی خستگی جسمی ،از پاافتادگی عاطفی و از پا افتادگی روانی می باشد .ارزیابی
ضریب اعتبار  CBMنشان داد که آن دارای یک همسانی درونی بین متغیرها در دامنه  84/0و  90/0است .روایی به وسیله همبستگی
منفی با ویژگی های ارتباطی مثبت به تایید رسیده است .ضریب اطمینان آزمون– بازآزمون 89/0برای یک دوره یک ماهه76/0 ،برای دوره
دو ماهه و 66/0برای دوره چهار ماهه بود .تداوم درونی برای اغلب آزمودنی ها با ضریب ثابت آلفا سنجیده شد که بین 91/0تا 93/0بود (
پاینز ،ترجمه شاداب1381). ،در ایران نیز نویدی ) (1384آلفای کرونباخ این پرسشنامه را مورد اندازه گیری قرار داد که برابر با 86/0بود.
 .8پرسشنامه صمیمیت والکر و تامپسون
این مقیاس یک ابزار  17سوالی است وبرای سنجیدن مهر و صمیمیت زوجین به کار می رود .این مقیاس جزیی از یک ابزار بزرگتر
است که چندین بعد صمیمیت را در بر می گیرد ،اما توسط تهیه کنندگان آن به صورت مقیاسی مستقلی گزارش شده است .ضریب آلفای
این مقیاس  91/0تا  97/0می باشد(ثنایی ذاکر) 2008).،
 .0شیوه مداخله گروهی عقالنی – هیجانی الیس
محتوای جلسات در این پژوهش ،با تاکید بر اصول نظری و فنون درمانی موجود در شیوه ی عقالنی -عاطفی -رفتاری ،برای کاهش
دلزدگی زناشویی و ایجاد صمیمیت بین زوجین ،طراحی گردید  .این شیوه نیز مانند شیوه های دیگر ،بر اساس مهارت های پایه در مشاوره و
روان شناسی ،بر درک مراجع ،انعکاس گفته ها ی مراجه ،پذیرش و عدم پیش داوری در مورد مراجع قرار دارد .ساختار جلسات با استفاده از
نظریه ی عقالنی -عاطفی -رفتاری و باورهای غیرمنطقی الیس ،در 8جلسه تنظیم شد .در هرجلسه ،ابتدا یک باور غیر منطقی مطرح می شد
و با بحث و تبادل نظر ،اعضای گروه به بررسی مطالب می پرداختند .همچنین از روش های شیوه ی عقالنی -عاطفی -رفتاری ،نظیر تمرین
های ضد شرم ،روش های تصوری ،دقت معنایی و سایر روش ها استفاده شد درایدن و میتون1384. ،در پایان هر جلسه ،مطالب جمع بندی
و تکلیف برای جلسه ی بعدی داده می شد .شیوه اجرادر جدول شماره  ،6ارایه شده است.

فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران  ،شماره  ، 51پاییز  ،5931ص 17 -13
ISSN: 2588-2864

http://www.psyj.ir
جدول  :1شيوه اجرا مداخله گروهی عقالنی -هيجانی اليس

جلسه اول

مداخله مبتنی بر گروه درمانی عقالنی – هیجانی ،به مدت هشت هفته ،هر هفته 90دقیقه به صورت گروهی اجرا شد

جلسه دوم

بررسی دیدگاه متاهلین در خصوص عوامل تعارض زناشویی ،اصالح نظرات و دیدگاه های آنها بر اساس نظریه الیس و
آموزشABC

جلسه سوم

کشف باورهای غیر منطقی خود ،شناسایی واکنش ها و رفتارهای غیرمنطقی ،آموزش روش های مقابله با باورهای
غیرمنطقی

جلسه چهارم

سنجش میزان کسب مهارت و پیشرفت در زمینه ی کشف باورهای غیرمنطقی ،شناسایی و انتخاب باورهای منطقی،
آموزش روش مجادله برای اصالح و تغییر باورهای غیر منطقی و آموزش مباحثه ی چرخشی

جلسه پنجم

آموزش و تمرین مهارت های جرات ورزی ،همچنین آشناسازی با تاثیر کاربرد واژه های منطقی یا غیر منطقی در
ایجاد احساسات مختلف

جلسه ششم

آموزش تصویرسازی ذهنی ،آموزش نحوه کنترل هیجانات منفی ،آموزش تن آرامی

جلسه هفتم

آموزش روش صحیح برقراری ارتباط

جلسه هشتم

ارزیابی نتایج حاصل ،پایان مشاوره و اجرای پس آزمون

یافته ها
در این پژوهش نیمه آزمایش ،در مجموع  03نفرمتاهل شرکت کردند که از این تعداد61نفردر گروه آزمایش و 61نفر در گروه کنترل
قرار گرفتند .میانگین سن افراد گروه کنترل برابر  01سال بود و سن گروه آزمایش  00سال بود .هم چنین  03در صد افراد گروه آزمایش
و  08در صد گروه کنترل ،تحصیالتلیسانس و باالتر داشتند .برای بررسی معنی داری تفاوت متغیرهای سن و نمرات پایه ی صمیمیت در دو
گروه از آزمون  Tمستقل استفاده شد .دو گروه آزمایش و کنترل از نظر متغیر سن )-0/324, P>_0/5 = 18))tنمره ی پایه در پرسش
نامه صمیمیت زناشویی ) ( t(18)=-0/485,P>_0/5تفاوت معنی داری نداشتند.
به منظور بررسی تاثیر گروه درمانی عقالنی -هیجانی بر نیازهای صمیمیت و دلزدگی زناشویی ،از آزمون تحلیل واریانس مختلط استفاده
شد .در این آزمون ،زمان نمرات آزمودنی ها در جلسات پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری به عنوان عامل درون آزمودنی و گروه آزمایش و
کنترل به عنوان عامل بین آزمودنی وارد مدل شدند .مفروضه های آزمون تحلیل واریانس مختلط یعنی طبیعی بودن توزیع ،تساوی واریانس
ها ،فاصله ای بودن مقیاس اندازه گیری و انتخاب مستقل آزمودنی ها رعایت شد .میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنی ها در جلسات
پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری در پرسشنامه های صمیمیت و دلزدگی زناشویی در جدول  8و نتایج تحلیل واریانس مختلط در جدول
 0نشان داده شده است.
جدول  : 8میانگین و انحراف استاندارد نمرات متاهلین در جلسات پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری
متغیرها
صمیمیت
دلزدگی

پیش آزمون
میانگین

پس آزمون

انحراف استاندارد

میانگین

پی گیری

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

270/2

27/5

286

24/97

284/5

24/3

کنترل

267/2

16/6

265/4

15/3

266/5

15/5

آزمایش

105/2

28/86

102

27/13

103/60

28/86

کنترل

120

26/44

95/60

13/4

94/40

12/76

همان طور که در جدول  3مالحظه می شود ،عامل زمان در متغیرهای صمیمیت و دلزدگی زناشویی به لحاظ آماری معنی دار ( به
است .به عبارت دیگر ،صمیمیت زناشویی از جلسه پیش
ترتیب ) F=(2,36)=218/791وP < 0/001 , F=(2,36)=12/743
آزمون تا جلسه پیگیری افزایش معنی داری نشان داده است در حالی که دلزدگی زناشویی کاهش معنی دار داشته است .اثر تعامل زمان با
گروه در صمیمیت زناشویی و دلزدگی زناشویی نیز به ترتیب  ( F=(2,36)=8/065و )  P<0/001 , F=(2,36)=8/768معنی دار
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است .یعنی تفاوت معنی داری بین دو گروه در میزان افزایش نمرات صمیمیت زناشویی و کاهش دلزدگی زناشویی از جلسه ی پیش آزمون
تا جلسه پیگیری وجود دارد.
جدول  :3نتایج آزمون تحليل واریانس مختلط با توجه به نمرات متاهلين در پرسش نامه هاي صميميت ،و دلزدگی زناشویی

متغیرها
صمیمیت

df

میانگین مجذورات

F

P

اندازه اثر

2

2227/61

218/79

0/000

0/92

گروه  .زمان

2

82/117

8/065

0/001

0/30

زمان

2

1251/46

12/743

0/000

0/41

اثراصلی
زمان

دلزدگی
گروه .زمان
0/32
0/001
8/768
861/067
2
همچنین نمرات آزمودنی ها در مرحله ی پیش آزمون ،پس از پیگیری نشان دهنده ی این است که نمره ی صمیمیت زناشویی و
دلزدگی زناشویی از مرحله ی پیش آزمون تا پس آزمون تغییر معنی دار داشته است .به ترتیب  P=0/004و  P= 0/01اما با
وجود تغییرات ،این افزایش در مرحله ی پیگیری معنی دار نبوده است .به ترتیب & P=0/2, F=(2,36)=1/80 , P=0/1
)F=(2,36)=0/198
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بحث و نتيجه گيري
رابطه زناشویی ،رابطه ی پیچیده ای است و موفقیت آمیز بودن آن نیز در گرو عواملی چندگانه است .محققان ،دریافته اند که میزان
باورهای غیرواقع بینانه در رابطه ی زناشویی ،پیش بینی کننده ی نیرومندی برای پریشانی زندگی زناشویی است(ایدلسون و اپشتاین،
1982).پژوهش های فراتحلیلی اندازه ی اثر برای درمان مشکالت زناشویی در شیوه ی زوج درمانی رفتاری را ، 0/67شناخت درمانی را
0/61و آموزش ارتباط را  0/90برآورد کرده است( دوما و اسکویل1995). ،عمق صمیمیتی که زوج ها در روابطشان ایجاد می کنند ،به
توانایی آنها برای انتقال روشن ،صریح و موثر افکار ،احساسات ،نیازها ،خواسته ها و آرزوهایشان بستگی دارد(باگاروزی 2001). ،برای افزایش
صمیمیت و سازگاری زوجین ،رویکرد های متعددی وجود دارد .در نظریه الیس ،عقیده بر این است که ریشه مشکالت در اختالالت درونی
هر یک از زوجین به طور جداگانه وجود دارد .در یک زندگی زناشویی آشفته یکی یا هر دو ،عقاید و باورهای غیرمنطقی را برای خود دنبال
می کنند( سودانی و شفیع آبادی 2008). ،مداخالت مبتنی بر رفتاردرمانی عقالنی -هیجانی ،توقعات ،انتظارات و باورهای غیرمنطقی که
منجر به اختالل هیجانی و ارتباطی شده را کشف می کند و سپس از لحاظ تجربی یا واقع گرایانه این باورها و انتظارات مخرب را زیر سوال
می برد (الیس 2005). ،تحقیقات نشان داده است که این روش مداخله بر صمیمیت زوجین تاثیر معناداری دارد (اعتمادی و همکاران،
2005؛ باباپور خیرالدین و همکاران 2011). ،همچنین نتایج پژوهش های فینچام و دیگران) ،(2000کارر ،بوهلمن ،گاتمن ،کون و
راکستل) ،(2000نیز نشان داده است که رفتار درمانی عقالنی -هیجانی بر افزایش رضایت زناشویی و صمیمیت متاهلین موثر بوده است .
نتایج حاصل از این پژوهش نیز نشان داد که گروه درمانی عقالنی -هیجانی بر افزایش میزان صمیمیت متاهلین موثر بوده است .نتایج این
پژوهش همسو با یافته های عارفی و محسن زاده) ، (1391حامدی و همکاران) (، (2013ولگستون و همکاران2010) (،کاظمیان و
همکاران ،1392)،زارعی و ثابت )(2014می باشد .همچنین در تایید اثربخش بودن روان دروانی عقالنی – هیجانی می توان به همسو بودن
یافته های این پژوهش با پژوهش های انجام گرفته در نقاط مختلف دنیا ،اشاره کرد که نشان از موثر بودن روان درمانی عقالنی –هیجانی
برانواع مولفه ها ،مشکالت و اختالالت روان شناختی دارد؛ نظیر :باورهای غیرمنطقی و اضطراب (تورنر و بارکر2013)،؛ اضطراب ویلد2011) ،؛
سوگ ،غم و اندوه (مالکینسون2010)،؛ سالمت عمومی (رجبی و کارجو کسمایی1391 ،؛ احدی ،یوسفی لویه ،صلحی و احمدی2010) ،؛
عقاید ناکارآمد (حسنی ،محزونی نجف آبادی و لطفی کاشانی1390)،؛ همچنین نتایج پژوهش نشان داد که گروه درمانی عقالنی –هیجانی
روی آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با آزمودنی های گروه گواه موثر بوده است.در تبیین این یافته می توان عنوان کرد که آموزش
مداخالت عقالنی –هیجانی به متاهلین دلزده ،که اغلب دارای خطاهای شناختی ،باورهای غیرمنطقی و مخرب در زندگی زناشویی هستند،
موجب شده که آگاهی متاهلین نسبت به اسناد و باورهای غیر منطقی باال رود همچنین با انجام تمرینات جلسات آموزشی و تکالیف بیرون
از جلسات به اصالح باورها و اسنادهای غلطی که موجب دلزدگی آنان شده است ،بپردازند .اصالح باورها و اسنتادهای غلط زوجین از رفتار
یکدیگر باعث کاهش دلخوری های بی مورد و افزایش شناخت جنبه های مثبت رفتار یکدیگر شده است ،که در نهایت به کاهش دلزدگی
زناشویی متاهلین انجامید .بنابراین مهارت های رفتاری منجر به مبادله رفتارهای مثبت و خوشایند و کاهش رفتارهای منفی می شود .
همچنین تغییر در احساس و رفتار زوجین به تغییر در نگرش نیز می انجامد .این تغییرات در نهایت منجر به افزایش صمیمیت و کاهش
دلزدگی عاطفی متاهلین می گردد .سخن آخر اینکه باید گفت مداخالت عقالنی –هیجانی می تواند موجب تقویت مهارت های ارتباطی
متاهلین حتی زوج هایی که هر دو شاغل هستند و همچنین افزایش خودباوری مثبت در آنان و کاهش منفی نگری شود که افزایش خودباوری
آنها در نهایت منجر به کاهش دلزدگی روانی متاهلین شاغل می گردد .بنابراین در این پژوهش گروه درمانی عقالنی –هیجانی سبب کاهش
دلزدگی زناشویی و افزایش صمیمیت متاهلین شاغل گردیده است .با توجه به اینکه نمونه مورد مطالعه متاهلین شاغل در آموزش و پرورش
ناحیه  3اصفهان بودند و نمونه از گروه داوطلبین به طور تصادفی انتخاب شد ،این داوطلبانه بودن ممکن است نتایج حاصل از تحلیل آماری
را تحت تاثیر قرار داده باشد .در نتیجه تاثیرات نامطلوبی روی روایی درونی پژوهش داشته باشد .بنابراین در تعمیم و تکیه بر نتایج پژوهش
بایستی محدودیت باال را به نحوی مد نظر قرار داد  .بدیهی است که با انجام پژوهش های مکرر و تایید این یافته ها این محدودیت ها در عمل
از بین خواهد رفت  .با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می شود در آموزش های قبل و بعد از ازدواج در دانشگاه ها و مراکز مشاوره ،و
سایر مراکز زیربط  ،ضمن شناسایی باورهای مخرب ،دوره های آموزشی نیز برای شناسایی و اصالح این باورها طراحی شود .همچنین فنون و
روش کاربردی گروه درمانی عقالنی  -هیجانی به مشاوران و مدرسان آموزش خانواده آموزش داده شود تا بتوانند با بکارگیری این روش درمانی
به طیف وسیعی از ناسازگاری های زناشویی بپردازند .
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