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Abstract 

The aim of this study was to determine the relationship between irrational beliefs and 

excitement and marital compatibility. A total of 121 married teachers in Isfahan were selected 

by stratified sampling method and answered the Jones irrational belief questionnaire (IBT), 

the Zuckerman questionnaire (1978) and the Spaniard questionnaire (1976). Data were 

analyzed by Pearson correlation coefficient, t-test of two independent groups and analysis of 

variance. The results showed that irrational and emotional beliefs do not have an interactive 

effect on marital adjustment. Also, there is no significant positive relationship between 

irrational beliefs and marital adjustment. In addition, there is a significant positive 

relationship between marital excitement and marital incompatibility, while there is no 

difference between irrational beliefs of men and women. 
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ی معلمان متأهل مقطع تأثیر هیجان خواهی و باورهای غیرمنطقی برسازگاری زناشوئ

 دبیرستان شهرستان اصفهان

 * 1 مهسا صافیان اصفهانی

 دانش آموخته کارشناسی ارشد،روانشناسی گرایش خانواده درمانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر 9

 ی واحد خمینی شهردانش آموخته کارشناسی ارشد،روانشناسی گرایش خانواده درمانی ،دانشگاه آزاد اسالم* نویسنده مسئول: 
 

 

  22/22/9911 تاریخ پذیرش مقاله:         22/22/991 تاریخ دریافت مقاله:

 

 چکیده

مقایسه ای یاپس -هدف این پژوهش،تعیین رابطه بین باورهای غیرمنطقی وهیجان خواهی باسازگاری زناشوئی بود.پژوهش حاضرازنوع علی
ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های باورهای گیری طبقه رستان اصفهان با روش نمونهنفر از دبیران متأهل شه 929رویدادی است. تعداد

 (پاسخ دادند. داده ها با آزمون ضریب همبستگی پیرسون،آزمون9191(وپرسشنامه اسپانیر)9198،پرسشنامه زاکرمن)(IBT) طقی جونزغیرمن

tرهای غیرمنطقی و هیجان خواهی تأثیرتعاملی برسازگاری زناشوئی مستقل وتحلیل واریانس تحلیل شد. نتایج نشان داد که باو دوگروه
ن ندارند. همچنین، ارتباط مثبت معناداری بین باورهای غیرمنطقی و سازگاری زناشوئی وجود ندارد. عالوه براین، ارتباط مثبت معناداری میا

 .ن ومردان تفاوتی وجودنداردهیجانخواهی وسازگاری زناشوئی وجوددارد در حالیکه بین باورهای غیرمنطقی زنا

 
 

 سازگاری زناشویی-هیجان خواهی -رابطه بین باورهای غیر منطقی واژگان کلیدی:

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 

 مقدمه 

به رغم خوشایند بودن پیوند ازدواج یافته های پژوهشی حکایت 
ها به آسانی به دست نمی آیددرنتیجه از آن دارد که رضایت زوج 

قویترین پیوندانسانی یعنی ازدواج درمستحکم ترین قرارگاه آن 
یعنی سامانه خانواده درمعرض خطر جدی قراردارد افزایش میزان 
طالق درجوامع مختلف ونیزکشورما مؤیداین مطلب است.به این 
 دلیل ضروری است که به عوامل مؤثر برسازگاری زناشوئی توجه
شود با شناسایی این عوامل می توان میزان ازدواجهای با 
خطرباال را کاهش داد و بررضایت و شادکامی ازدواجهای موجود 
افزود و از این طریق ازپیامدهای ناگوار از نابسامانی خانوادگی 

 [.9]جلوگیری کرد

 و د دارن خود زنان جوان استرس کمتری نسبت به دوران تجرد
 دچاراسترس بیشتری نسبت به دوره تجردمردان جوان متأهل 

خود می شود زیرا ازدواج امنیت خاطر برای زنان واحساس 
مسئولیت بیشتربرای مردان است.ازدواج برای زنان بیشتردارای 
جنبه های عاطفی وصمیمیت تعلق است.درحالیکه برای مردان 
جنبه های مراقبت و کارهای خانه ،ارتباط جنسی ،پرورش 

 .[2]سیله زنان رادربرمی گیردفرزندان به و
–عاطفی –که ازبانیان مکتب  درمان )عقالنی  9آلبرت آلیس

رفتاری( است اعتقاد داردکه مشکالت روانی افرادازشیوه نگرش 
گیرد وتازمانی که تفکر  وتفکرآنهادرباره اشیاء وامور سرچشمه می

غیر منطقی ادامه دارداختالالت عاطفی به نوبه خود باقی می 
–عاطفی–درطی چندسال اخیر کاربردتئوری عقالنی[. 9]ماند
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رفتاری به منظورشناسایی افکارغیرمنطقی شهرت فراوان یافت. 
این تئوری براین اساس است که ناراحتی ها و اضطرابهای 
هرفردزائیده افکار غیرمنطقی اوست درنتیجه برای درمان 
 اختالالت رفتاری می بایست ازآموزش استدالل ومنطق وهدایت
صریح و مستقیم حداکثر استفاده را به عمل آوردتا بتوان 
افکارمنطقی تر وعقالنی تررا جایگزین افکار غیرعقالنی وحذف 

رفتاری –عاطفی–اختالالت رفتاری نمود. روش درمانی عقالنی
منعکس کننده رویکرد شناختی در درمان اختالالت عاطفی 

ن  نظرگاه ،رفتاری می باشد . هدف کلی آن به حداقل رسانید
مراجع در زمینه خود مغلوب سازی و یاری دادن به او در جهت 

 [.2]کسب فلسفه قابل انعطاف تروواقعی درموردحیامی باشد
به عبارتی مراجع رایاری می دهدتااعتمادبه نفس وقدرت تحمل 
نامالیمات را به دست آورد وخودرا به سادگی هرخیر و شری 

منطقی را دراعمال و رفتار بلکه عقل سلیم و استدالل صحیح و 
 [.5]خود به کارگیرد

 ،روانشناس دانشگاه دالویر،2(، ماروین زاکرمن2222درآغازدهۀ )
پژوهشی رادربارۀ یکی از جنبه های شخصیت اجراکرد که آن 
راهیجان خواهی نامید . این صفت عنصر وراثتی عمده ای دارد 

 که ابتدا آیزنک به آن اشاره کرد.
اهی را به اینصورت تعریف می کند. میل به زاکرمن هیجان خو

هیجانها و تجربیات متنوع ، تازه،پیچیده ،شدید وتمایل به 
مخاطره جویی بدنی ،اجتماعی ، قانونی و مالی به علت چنین 
تجربه ای بررسی گروههایی درایاالت متحده معلوم کرد که 
 افراد زیاد هیجان خواه به احتمال بیشتری سیگارمی کشند، الکل
می نوشند، سریع رانندگی می کنند، تصادفات اتومبیل 
ومحکومیت به خاطر رانندگی بی پروایا درحالت مستی بیشتری 

 [.1]دارندو به فعالیتهای جنسی مکرراقدام می کنند
مسأله مهم درازدواج سازگاری زناشوئی ورضایت ازازدواج 
است.آلیس سازگاری زناشوئی احساسات عینی،خشنودی 

ت تجربه شده ازهمسر بادرنظرگرفتن همۀ جنبه ورضایت ولذ
 [.9]های زندگی زناشوئی است
زدواج معموالً درراستای نیاز [ ا8] 9براساس نظریه اریکسون

 تحول شخصیت فردیعنی )همجوشی ،مردم آمیزی یا 1مرحله 
 .مردم گریزی یاانزواطلبی مطرح استنیازبه صمیمیت (دربرابر 

مرهون طی، مراحل قبلی به  ارضاء صحیح این نیازتاحدزیادی
 ویژه نوجوانی وکسب هویت است.

تحقیقات گوناگون نشان داده است که افراد متأهل درمجموع 
مجردها و مطلقه ها و بدون همسر خوشبخت تروراضی تر از

بیوه ها ( هستند . همچنین زنان جوان متأهل  استرس کمتری )
هد که از دوره تجرد متحمل می شوند و همچنین نشان می د

سالمت جسمانی و روانی افراد متأهل بیشتر است و عموماً  عمر 

طوالنی تر و وضعیت اقتصادی بهتری دارند و به طور ثابت از 
بهزیستی روانی بیشتری نسبت به هرگزازدواج نکرده ها،مطلقه 

 [.1]ها وبیوه ها برخوردارند
ن باتوجه به اهمیتی که ازدواج وسازگاری زناشوئی درسالمتی روا

برعهده پژوهش حاضرسعی براینکه نقش باورهای غیرمنطقی و 
هیجان خواهی را برسازگاری زناشوئی مورد بررسی قرار دهد . 

نشان دادمیزان تفکرات غیرمنطقی در افرادی  سلیمانیان تحقیق
که دارای نارضایتی زناشویی بودند بیشتر از افرادی بودکه دارای 

 [.92]رضایت زناشویی بودند
نشان دادکه همبستگی [ 99]تحقیقات کجباف و همکاراننتایج 

معناداری بین سطح هیجانخواهی مردان وزنان و رضایت مندی 
زناشوئی وجود دارد. وقتی افرادبرمبنای رگه هیجان خواهی ،یک 
رگه شخصیتی ازدواج می کنند،افراددارای سطح هیجان خواهی 

واهی شدیدبا همسران نظیرخودو افراد دارای سطح هیجان خ
خفیف با همسران همانند خویش ازدواج می کنند و بدین ترتیب 

. [99]زندگی زناشوئی آنها ازپایداری خوبی برخوردار است
پژوهش علی محمدی نشان داد بین سازگاری زناشوئی مردان و 

 .[92]زنان متأهل تفاوت معناداری وجود دارد
خداپناهی نقش هیجان خواهی رادرتحکیم روابط  زناشوئی 

مطالعه کرده است. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان  
می دهد که  بین نمرات هیجان خواهی  زوج های سازگار ، 
همبستگی معناداری وجود دارد بدین معنا که سطح هیجان 
خواهی  زوج ها به عنوان عامل مهم در سازگاری زناشوئی تلقی 

عنوان عامل  می شود و بنابراین سطح هیجان خواهی میتواند  به
 [.99]بروز ناسازگاری در زندگی زناشوئی به شمارآید

پژوهش حاضر درنظرداردتأثیرباورهای غیرمنطقی وهیجان 
 خواهی را برسازگاری زناشوئی جامعه آماری بررسی کند. 

 

 روش:
 مقایسه ای می باشد. -پژوهش حاضر ازنوع علّی

هرستان جامعه این پژوهش کلیه دبیران متأهل مقطع ابتدایی ش
نفر از دبیران متأهل مقطع  929اصفهان می باشد. که تعداد 
 12نفر از بین دبیران مرد و  19دبیرستان شهرستان  اصفهان 
 نفر از بین دبیران زن می باشد

 

 حجم نمونه 
نفرازدبیران متأهل مقطع ابتدایی 929حجم نمونه پژوهش 

نفر 12نفر ازبین دبیران مرد و19شهرستان اصفهان می باشدکه 
ازبین دبیران زن می باشندنمونه انتخابی این پژوهش  به ترتیب 

نفرازدبیرستان پسرانه شهید 22نفراز دبیرستان پسرانه هراتی،29
نفرازدبیرستان پسرانه البرز ازبین دبیران متأهل 22رجایی و



 صافیان اصفهانی

12 

نفرازدبیرستان دخترانه 22مردوازبین دبیران متأهل زن به ترتیب
نفرازدبیرستان 22دخترانه بهشت آیین و نفرازدبیرستان 22سمیه 

 دخترانه فرهنگ می باشند.
 

 روش نمونه گیری 
مقایسه ای نمونه –درپژوهش حاضرباتوجه به نوع پژوهش علّی

گیری به صورت طبقه ای می باشد. پژوهشگر با حضور در 
محوطه آموزشگاهها و توضیح هدف پژوهش دبیران را براساس 

ه های مربوطه موردبررسی قرار پاسخگوئی ایشان به پرسشنام
 می دهد.  

 

 ابزارهای پژوهش
ابزارگردآوری شده دراین پژوهش سه پرسشنامه می باشدکه 

(،پرسشنامه IBTمتشکل ازآزمون باورهای غیرمنطقی جونز)
هیجان خواهی زاکرمن وپرسشنامه سازگاری زناشوئی دونفره 

 )زن وشوهر( می باشد.
 

  جونز  یرمنطقیغ یآزمون باورها
آزمون عقاید غیر منطقی برای اندازه گیری و سنجش عقاید غیر 

 .توسط جونز تهیه گردید 2229منطقی ساخته شده است.در سال 
یک  کار هنجاریابی با9981در ایران توسط تقی پور در سال 

نفری از دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی انجام  921نمونه 
در باورهای .است 2/99خ ایی و اعتبارضریب آلفای کرونبا. رشد

خرده  92می باشد. ودارای  922غیر منطقی جونز باالترین نمره 
 می باشد. آزمون

روایی محتوای پرسشنامه درایران توسط متخصصان رشته های 
روانشناسی ومشاوره ازجمله دکتر فرزادو دکترمحمودی وآقای 
محمدی کارشناس ارشد روانشناسی کانون اصالح وتربیت 

(.اعتبارآزمون باورهای غیرمنطقی 92د قرارگرفت . )موردتائی
نفری ازدانشجویان دانشگاه   921بایک نمونه  9981درسال 

ازطریق آلفای کرونباخ  25/22عالمه طباطبائی بامیانگین سنی 
نفری ازدانش 122بانمونه ای 9985%بدست آمده ودرسال 92

شان محاسبه شدنتایج ن 5/91آموزان دبیرستان بامیانگین سنی 
 5/2دهنده معنی دار بودن مقیاس های دهگانه درسطح 

%بدست 82(.درپژوهش دیگر میزان کرونباخ کل تست 95بود)
 (91آمده است.)

 

 زاکرمن هیجان خواهی آزمون
ماده ای مواد کاغذی به نام مقیاس  22زاکرمن یک پرسش نامه 

( ساخته است. در جریان ساخت این SSSهیجان خواهی )
را روی اشخاص بسیاری که رفتارشان با تعریفی آزمون، او آن 

که از هیجان خواهی مطابقت داشت اجرا کرده است.این افراد 
کسانی بودند که برای آزمایشهای روان شناختیکه آنان را در 
معرض تجربه های جدید قرار می داد داوطلب شده بودند کسانی 

و  که شغلشان با خطر جسمانی توأم بود )نظیر افسران پلیس
رانندگان( و کسانی که تجربه مصرف موادمخدر و تجربه های 
متنوع جنسی داشتند.نمره های این آزمودنیهابانمره های 

راده ازاین نوع ا اشخاصی که به طورعمومی وازروی
فعالیتهااجتناب می کردند،مقایسه شدند،کسانی که اقدام به 

 نمره SSSغیرعادی و خطرناک می کردنددرآزمون فعالیتهای
باالیی بدست آوردندوافرادی که فعالیتهای آرامتروکم حادثه را 

 [.99]ترجیح می دادند، در این آزمون نمره پایینی داشتند
 

 پرسشنامه مقیاس سازگاری زناشوئی دونفره )زن و

 شوهر(
عبارتی برای ارزیابی کیفیت  92این پرسشنامه رضایت یک ابزار 

 2توسط اسپانیر 9119رابطه زناشویی ازنظر وشوهر که درسال 
مطالعه به عنوان 9222درحدود  9182ساخته شده است  وتاسال 

( نمره کلی این 98ابزارپژوهش مورد استفاده قرارگرفته است.) 
متغیراست .که کسب نمرات برابرباید  959تا2پرسشنامه بین 

به معنی  922ت کمتراز  به معنایسازگارافراد و نمرا922یابیشتراز
وجودمشکلی درروابط زناشوئی وعدم سازگاری وتفاهمخانوادگی 
است. اعتبار و روایی مقیاس اسپانیرقابلیت اعتماد مقیاس 

%و برای مقیاس های فرعی به ترتیب 11رادرسطح نمرات کلی
%،برای 12%،برای توافق دونفره 12برای رضامندی دونفره

برازمحبت وعواطف درروابط % وبرای ا81همبستگی دونفره 
روایی محتوای این مقیاس را  اسپانیر %مشخص نمود.99دونفره 

برای سنجش سازگاری زناشوئی بااستفاده از قضاوت متخصصان 
 روایی مالک براساس تفاوتی که درنمرات زوج های ناسازگار

)ازهم جداشده یادرحال جدایی(وزوج های دارای زندگی مشترک 
همبستگی [ 99] 5واالس باپرسشنامه لوکه وپایدار وروایی آن 

 % نشان داد.11
این پژوهش باهدف بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی وهیجان 
خواهی برسازگاری زناشویی دبیران متاهل شهرستان اصفهان 

 922انجام شد.منبع کنترل باورهای غیرمنطقی با پرسشنامه 
ابامقیاس سوالی جونز اندازه گیری شد.هیجان خواهی آزمودنی ه

مولفه تجربه طلبی، ماجراجویی، 2هیجان خواهی زاکرمن که
مالل پذیری وگریزاز بازداری رامی سنجد،اندازه گیری 

 92شد.درنهایت سازگاری زناشویی آزمودنی ها با پرسشنامه 
سوالی اسپانیراندازه گیری شد.داده های جمع آوری شده ازطریق 

ح تحقیق ، از ضرایب تحلیل شد. با وجه به طر SPSSنرم افزار 
همبستگی پیرسون، رگرسیون و تحلیل واریانس دو طرفه بهره 
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گرفته شد . برای مقایسه باورهای غیرمنطقی و هیجان خواهی و 
دو گروه  Tمیزان سازگاری زناشویی در زنان ومردان از آزمون 

مستقل استفاده شد.تحلیل های آماری در دو بخش توصیفی و 
در ادامه آمده است. آمارتوصیفی شامل استنباطی می باشد که 

فراوانی،میانگین انحراف معیارونمودارهای متناسب 
است.آماراستنباطی شامل ضرایب همبستگی،رگرسیون تحلیل 

 دو گروه مستقل است.  Tواریانس دو طرفه و آزمون 
 

 تجزیه و تحلیل داده ها
دراین بخش،مشخصات جمعیت شناختی نمونه بررسی شده طی 

با استفاده از میانگین و انحراف معیار و نمودار  9اره جدول شم
 شماره یک برای متغیرهای پژوهش ذکر شده است.

 
 «جنسیت » . توزیع فراوانی متغیر  9جدول 

 شاخص ها جنسیت تعداد درصد

 آزمودنی ها دبیران زن 12 21/  1

 دبیران مرد 19 52/  2

 مجموع 929 922

 

یرجنسیت را نشان می دهد. توزیع فراوانی متغ 9جدول 
دبیر زن  929همانطورکه درجدول دیده می شود نمونه شامل 

 (12درصدازافراد نمونه )  21/  1د ومردمی شود که از این تعدا
 ( نفر مرد هستند .  19درصد افراد )   52/ 2نفرزن و 

استفاده ازآزمون های آمار استنباطی درادامه ی این بخش با 
شامل آزمون تحلیل واریانس دو طرفه ، ضریب همبستگی 

دو گروه مستقل فرضیه های پژوهش مورد   tپیرسون و آزمون 
 تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.  

با تاکید بر « سازگاری زناشویی» بررسی مقایسه ای : 2جدول 
 «باورهای غیر منطقی و هیجان خواهی »

 متغیر
درجه 
 آزادی

 Fمیزان 
سطح معنی 

 داری

 2/  922 ج 2/  915 95 باورهای غیر منطقی

 2/  199 2/  125 29 هیجان خواهی

اثر تعاملی باورهای غیر 
 منطقی و هیجان خواهی

 2/  522 9/  299 ج 91ج

 

باورهای غیر منطقی و هیجان خواهی تاثیر تعاملی  – 9فرضیه 
 رند . بر سازگاری زناشویی دا

 
میزان سازگاری زناشویی راباتوجه به میزان باورهای  2جدول 

غیرمنطقی وهیجان خواهی نشان می دهد . همانطور که در 
جدول مشاهده می شود اثر اصلی باورهای غیر منطقی 

بدست  Fبرسازگاری زناشویی دبیران متاهل با توجه به میزان 
ی دارنمی معن 922/2وسطح معنی داری معادل  2/ 915آمده 

باشد.اثرتعاملی هیجان خواهی برسازگاری زناشویی نیزباتوجه 
،  معنا دار 2/  199و سطح معنی داری 125/2بدست آمدFبه

نمی باشد .عالوه بر این اثر تعاملی باورهای غیر منطقی و 
/  299برابر با  Fهیجان خواهی بر سازگاری زناشویی با میزان 

 اشد . می ب 2/  522و سطح معنی داری  9
بنابراین با توجه به یافته های پژوهش تاثیر تعاملی باورهای غیر 
منطقی و هیجان خواهی بر سازگاری زناشویی  تایید نشده و رد 

 می گردد . 
.  

 
 دبیران« باورهای غیر منطقی » با تاکید بر « سازگاری زناشویی » بررسی مقایسه ای ، . آزمون ضریب هم بستگی پیرسون 9جدول 

 سطح معنی داری باورهای غیر منطقی سازگاری زناشویی انحراف معیار میانگین غیرهامت

 2/  919 - 2/  921 9 99/  21 922/  81 سازگاری زناشویی

  9 - 2/  921 99/  22 229/ 89 باورهای غیر منطقی

 

 
اگر بخواهیم بیان کنیم که باورهای غیر منطقی بر سازگاری 

ضریب همبستگی پیرسون بین  9ول زناشویی تاثیر دارد جد
متغیرهای سازگاری زناشویی و باورهای غیر منطقی را نشان 

  -2/  921دهد.  ضریب همبستگی بین این دو متغیر برابر با  می

معنادار نمی باشد .  2/  29می باشد که در سطح معنی داری 
بنابراین بین سازگاری زناشویی و باورهای غیر منطقی رابطه 

 نی دار وجود ندارد .مثبت مع
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 دبیران« هیجان خواهی » با تاکید بر « سازگاری زناشویی » بررسی مقایسه ای ، . آزمون ضریب هم بستگی پیرسون2جدول 
 سطح معنی داری هیجان خواهی سازگاری زناشویی انحراف معیار میانگین متغیرها

 2/  229 2/  982* 9 99/  21 922/  81 سازگاری زناشویی

  9 2/  982* 5/  89 95/  29 هیجان خواهی
* p < 0/ 05 

 

و حال چنانچه بخواهیم بگوییم هیجان خواهی بر سازگاری 
ضریب همبستگی پیرسون بین  2زناشویی تاثیر دارد جدول 

متغیرهای سازگاری زناشویی و هیجان خواهی دبیران متاهل را 
ابر با نشان می دهد . ضریب همبستگی بین این دو متغیر بر

معنادار می  2/  25می باشد که در سطح معنی داری  2/  982
باشد . بنابراین بین سازگاری زناشویی و هیجان خواهی رابطه 

مثبت معنی دار وجود دارد .در ادامه برای تعیین میزان تاثیر متغیر 
سبک هیجان خواهی بر واریانس سازگاری زناشویی ، هیجان 

ل و سازگاری زناشویی به عنوان خواهی به عنوان متغیر مستق
متغیر وابسته در معادله رگرسیون تحلیل شد و برای این منظور 
از روش اینتر استفاده گردید که نتایج آن به ترتیب در جداول زیر 

 نشان داده می شود .  
 

 . شاخص ها و آماره های تحلیل رگرسیون بین سازگاری زناشویی و هیجان خواهی 5جدول 
R بستگیضریب هم R

 اشتباه استاندارد برآورد ضریب تعدیل شده مجذور ضریب همبستگی 2

982 /2 92 2 /2 21 2 /2 15  /92 

 
نشان می دهد که ضریب همبستگی بین هیجان  5نتیجه جدول 

است وهیجان  2/  982  خواهی و سازگاری زناشویی برابر با
یش از واریانس متغیرسازگاری زناشویی راپ 2/  221خواهی  

 بینی می کند . 
 
 

 . آزمون تحلیل واریانس رگرسیون 1جدول 
 معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات مدل

 211/  81 9 211/  81 اثر رگرسیون

 991/  192 991 92211/  928 اثر باقی مانده 2/  229 2/  918

  922 92911/  129 جمع

 
 918برابر با  Fشاهده می شود میزان م 1همانطور که در جدول 

شده است و چون سطح معنی  2/  229با سطح معنی داری  2/ 
کمتر است پس نتیجه می گیریم مدل ما معنی  2/ 25داری از 

دار است . به عبارت دیگر هیجان خواهی به خوبی تغییرات 
 متغیر سازگاری زناشویی را تبیین کرده است .

 رد شده  . ضرایب استاندا 9جدول 

 
 متغیر

 ج
 ضرایب معیار نشده

 ضرایب معیار شده
 سطح معنی داری tنسبت 

 بتا خطای معیار بتا

 2/  222 99/  191 - 2/  898 15/  211 مقدار ثابت

 2/  229 2/  222 2/  982 2/  992 2/  959 هیجان خواهی

 
 

متغیر هیجان خواهی را که وارد تحلیل رگرسیون شده  9جدول 
ت ، نشان میدهد . با توجه به جدول، بتای متغیر هیجان اس

است و با توجه  2/  222برابر با   t( و میزان  2/  982خواهی ) 
کمتر است  2/  25که از مقدار  2/  229به سطح معنی داری 

نتیجه می گیریم که هیجان خواهی تاثیر بیشتری بر رضایت 
 زناشویی دارد . 
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 نتیجه گیری
ن سازگاری زناشویی راباتوجه به میزان باورهای میزا 2جدول 

غیرمنطقی وهیجان خواهی نشان می دهد . همانطور که در 
جدول مشاهده می شود اثر اصلی باورهای غیر منطقی 

بدست  Fبرسازگاری زناشویی دبیران متاهل با توجه به میزان 
معنی دارنمی  922/2وسطح معنی داری معادل  2/ 915آمده 

املی هیجان خواهی برسازگاری زناشویی نیزباتوجه باشد.اثرتع
،  معنا دار 2/  199و سطح معنی داری 125/2بدست آمدFبه

نمی باشد .عالوه بر این اثر تعاملی باورهای غیر منطقی و 
/  299برابر با  Fهیجان خواهی بر سازگاری زناشویی با میزان 

 می باشد .  2/  522و سطح معنی داری  9
توجه به یافته های پژوهش فرضیه اصلی در خصوص بنابراین با 

تاثیر تعاملی باورهای غیر منطقی و هیجان خواهی بر سازگاری 
 زناشویی  تایید نشده و رد می گردد . 

ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای  9در ادامه جدول  
دهد   سازگاری زناشویی و باورهای غیر منطقی را نشان می

می باشد   -2/  921ن دو متغیر برابر با ضریب همبستگی بین ای
معنادار نمی باشد . بنابراین بین  2/  29که در سطح معنی داری 

سازگاری زناشویی و باورهای غیر منطقی نیز رابطه مثبت معنی 
 دار وجود ندارد .

اما میتوان مدعی شد هیجان خواهی بر سازگاری زناشویی تاثیر 
ون بین متغیرهای ضریب همبستگی پیرس 2دارد .جدول 

سازگاری زناشویی و هیجان خواهی دبیران متاهل را نشان می 
می  2/  982دهد . ضریب همبستگی بین این دو متغیر برابر با 

معنادار می باشد . بنابراین  2/  25باشد که در سطح معنی داری 
بین سازگاری زناشویی و هیجان خواهی رابطه مثبت معنی دار 

 وجود دارد .
امه برای تعیین میزان تاثیر متغیر سبک هیجان خواهی بر در اد

واریانس سازگاری زناشویی ، هیجان خواهی به عنوان متغیر 
مستقل و سازگاری زناشویی به عنوان متغیر وابسته در معادله 
رگرسیون تحلیل شد و برای این منظور از روش اینتر استفاده 

 نشان داده می شود .  گردید که نتایج آن به ترتیب در جداول زیر 
نشان می دهد که ضریب همبستگی بین هیجان  5نتیجه جدول 

است وهیجان  2/  982  خواهی و سازگاری زناشویی برابر با
از واریانس متغیرسازگاری زناشویی راپیش  2/  221خواهی  

 بینی می کند . 
برابر با  Fمشاهده می شود میزان  1همانطور که در جدول 

شده است و چون سطح  2/  229طح معنی داری با س 2/ 918
کمتر است پس نتیجه می گیریم مدل ما  2/ 25معنی داری از 

معنی دار است . به عبارت دیگر هیجان خواهی به خوبی 
 تغییرات متغیر سازگاری زناشویی را تبیین کرده است .

متغیر هیجان خواهی را که وارد تحلیل رگرسیون شده  9جدول 
میدهد . با توجه به جدول، بتای متغیر هیجان است ، نشان 

است و با توجه  2/  222برابر با   t( و میزان  2/  982خواهی ) 
کمتر است  2/  25که از مقدار  2/  229به سطح معنی داری 

نتیجه می گیریم که هیجان خواهی تاثیر بیشتری بر رضایت 
 زناشویی دارد لذا:

خواهی تأثیرتعاملی فرضیه باورهای غیرمنطقی وهیجان -
برسازگاری زناشوئی دارندباتوجه به نتایج به دست آمده ردمی 

 شود.
 با دارد فرضیه باورهای غیرمنطقی برسازگاری زناشوئی تأثیر-2

 توجه به نتایج به دست آمده رد می شود.
فرضیه هیجان خواهی برسازگاری زناشوئی تأثیرداردباتوجه به -9

 شود. نتایج به دست آمده تائید می
 

ازمحدودیت ها و مشکالت  پژوهش میتوان به مفاد 

 زیر اشاره کرد:
این که فقط یکی اززوجین دراین پژوهش شرکت داشته -9

 است.
حجم نمونه مافقط افرادتحصیل کرده بودند بایددیدکه -2

 آیاافرادباتحصیالت کم هم نتایج مشابهی 
 به دست می دهندیانه

که باعث ناقص جواب دادن  عدم تمایل گروهی ازافرادنمونه-9
 به پرسشنامه می شود.

 محدودیت دراستفاده ازامکانات دانشگاه ومنابع تحقیقاتی.-2
 

اما در انتها پیشنهادمیشود باتوجه به این که افکارمنطقی 
وغیرمنطقی ریشه دراعتقادات فردداردواین اعتقادات اززمان 
 کودکی رشد و شکل می گیرد توصیه می شودکه درآموزش و
پرورش بخصوص مقطع دبیرستان بیشتر به این امر پرداخته 
شودکه این امر می تواند به صورت آموزش به معلمان وخانواده 
هاباشد.همچنین پیشنهادمی شودکه درپژوهشهای آینده 
ازافرادباتحصیالت متفاوت استفاده شود. همچنین تالش 
درافزایش سازگاری زناشوئی ازطریق انجام ازدواج صحیح 

صولی ومبتنی برعالقه افرادتا بدینوسیله بنیان خانواده هایمان وا
راقویتر کنیم. الزم به ذکر است نتایج پژوهش حاضرمی تواند 

 دردفاتر مشاوره وازدواج مورداستفاده قرارگیرد.
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