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چکیده
رضایت هايبینیشپهدف از این پژوهش بررسی 

نیروي انتظامی شهر مرد متأهل زناشویی در افسران 
مردافسراناین پژوهش شامل کلیهيجامعهاز بود. اهو

ازکهشهر اهواز بودانتظامینیرويدرشاغلمتأهل
روش داوطلبانه بهمتأهلافسر مرد 200این جامعه

شاتهیجانیهوشهاينامهپرسشبه شدند، و انتخاب
زناشوییرضایتوغیرمنطقیيباورهاهمکاران،و

آماري هايروشبا استفاده از هادادهپاسخ دادند. اینریچ
گانهچندتحلیل رگرسیونوپیرسونهمبستگیضریب

تحلیل شدند.SPSS-24افزار آماري نرماز طریق 
وهیجانیمتغیرهاي هوشبینکهدادنشاننتایج

متغیرهاي بینومثبتهمبستگیزناشوییرضایت
منفیزناشویی همبستگیرضایتوغیرمنطقیباورهاي

متغیريچندرگرسیونتحلیلو ؛داردوجوداداريمعنو 
باورهايوهیجانیمتغیرهاي هوشکهدادنشاننیز 

معنادار رضایتمثبت و منفی هايبینپیشغیرمنطقی
نتیجه گرفت که توانمیبنابراین . هستندزناشویی

باورهايمثبت وهايجنبهیکی از هیجانیهوش
ضایت زناشویی منفی رهايجنبهیکی از غیرمنطقی

هستند که نقش بسیار مهمی در تداوم و پایین آمدن 
رابطه بین زوجین دارند.

غیرمنطقی،باورهايهیجانی،هوش: کلیديهايواژه
پلیسزناشویی، افسرانرضایت

Abstract
The purpose of this study was to consider
the predictions of marital satisfaction in
married male police officers of Ahvaz city.
The population of this study included all
married male officers working in the police
force of Ahvaz city, that 200 of married
male police officers were selected voluntarily,
and responded to Shat et al.'s Emotional
Intelligence, Irrational Beliefs, and Marital
Satisfaction of Enrich questionnaires. Data
were analyzed using Pearson correlation
coefficient and multiple regression analysis
statistical methods. The results indicated
that there are a positive and significant
correlation between emotional intelligence
and marital satisfaction variables, and a
significant negative correlation between
variables of irrational beliefs and marital
satisfaction, and also multi regression analysis
showed that emotional intelligence and
irrational beliefs variables are pre-positive and
negative predictors of marital satisfaction.
Therefore, it can be concluded that emotional
intelligence is one of the positive aspects and
irrational beliefs are one of the negative
aspects of marital satisfaction, which plays a
very important role in the continuity and
decline of the relationship between couples.

Key words: Emotional intelligence, irrational
beliefs, marital satisfaction, police officers
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مقدمه
. در الت دارنددخرضایت زناشویی بینیپیشي در حاکی از آن است که متغیرهاي متعددهابررسی

، یکی این متغیرهاي مهم در این رابطه است. توجه به هوش هیجانی به 1همین رابطه هوش هیجانی
و در نتیجه هاتکانهو هاهیجان، کنترل هاشکستو هاموفقیتعنوان یک ویژگی انسانی، نقش آن در 
دارد (بشارت، صالحی، شاه محمدي، العادهفوقت در فرد اهمیت بروز و ایجاد یک رفتار مناسب با موقعی

روابط گیريشکل). بسیاري از پژوهشگران بر اهمیت هوش هیجانی در 1387نادعلی و زبردست، 
باال از زندگی زناشویی 2آوريتابهوش هیجانی و باافرادي معتقدندو دارندصمیمانه زناشویی تأکید 

؛ 2014ی، و خواجه وند کوشليمکونددالوند،هد سازمانی برخوردار هستند (سعادتمند و تع،بخشرضایت
هوش هیجانی با ). مطالعات متعدد همگی حاکی از این هستند که 2010لواله کار، کالکارنی و جکتاپ،

، زادهحسن، میرزایی و قراچه حاج لواست (امامیدر ارتباطکیفیت ارتباطات خانوادگی و رضایت زناشویی 
؛ 2010؛ ترسا،2011؛ ناصر، 2013؛ گانت، بارانی، نیگش و تیاواگرانجی، 2014الیاس و حبیب، ؛2015

افخمی عقدا،؛2005گلزاري،ویزدي؛2014، نصیري زر، مرعشی و راجی؛1388اکرم،و انسلیمانی
مهر و ي؛ محمد1385زاده، ؛ مهانیان خامنه، برجعلی و سلیمی1393نیکوکاران،وفاضلثروت،عابدینی،

؛ حسنی، آقا محمد، صیادي، مختاري، 2014و جمشیدي، زادهحسن؛ اسالمی، 2017کریمی باغملک، 
، ري یمؤمن؛ جانجانی، 2011؛ کوچک انتظار، نوریانی، مهد کوزنین و قنبري پناه،2014ناظر و موسوي، 

تبار، اسی، سلطانفرد، عبيادوگانه، به نقل از 1998(3مألوفو اسکاتي). مطالعه2017و سیدي،
باال از رضایت زناشویی باالتري برخوردارند. ) دریافتند افرادي با هوش هیجانی1394صدیقی و نوروزي،

افراد با هوش هیجانی بهنسبتهیجانی باال،افرادي با هوشداد) نشان 1998همکاران (ومطالعه شات
باالتري کسبهاينمرهاجتماعیهايقعیتمودر یخودکنترلوخود نظارتیدر متغیرهاي همدلی،پایین
رضایتواندداشتهآمیزترمحبتوترنزدیکروابطیخودهمسردر ارتباط باکهايگونهبه.اندنموده

.اندنمودهتجربهبیشتري رازناشویی

يباورهامنشأ، از دیگر متغیرهایی است که با رضایت زناشویی در ارتباط است. 4باورهاي غیرمنطقی
متقدماز فالسفه یبه برخدر ارتباط با افکار او یساخت فلسفریزچه. اگرگرددمیبر 5سیالبه غیرمنطقی

و یباورها به دو دسته منطقسیالآلبرت دیدگاهاز. است8اپکتتوسو7رویپ،6زنوبه خصوص یرواق
تا بهکندمید کمک هستند که به فريکارآمديباورها،یمنطقي. باورهاشوندمیمیتقسیمنطقریغ

1. emotional intelligent
2. resilence
3. Scott & Malof
4. irrational  beliefs
5. Ellis
6. Zeno
7. Cicero
8. Epectetus
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بادتوانمییرمنطقیغيباورها. در مقابل، ابدیبر خود دست پذیرانعطافو گرایانهواقعاهداف مهم، 
داده و مانع تعامل سازنده فرد با رییتغینگرش فرد را نسبت به زندگ،یمنفهايفرضپیشگیريشکل

نیستند،واقعیتبرمنطبقندارند،قیقتحکههستندباورهاییغیرمنطقیباورهاي.گرددشیهمسر خو
و آباديشفیع(گردندمیکنندهتحریکحوادثباآمیزموفقیتمواجههمانعوبردهبینازرافردتعادل

) باورهاي غیرمنطقی 1395نظیفی، و، به نقل از کمالیان، سلیمانیان1992). به نظر الیس (1394ناصري،
در روابط اجتماعی است و موجب اندوه، اضطراب، افسردگی، غرور هافاختال، علت اصلی ناپذیرانعطافو 

، هانگرانیو به دلیل همراه داشتن شودمیعالقگی در زندگی افراد بیش از حد، عدم تحرك و بی
هاياختالل) باعث 2010بریدگس و هارنیش، خاص (انتظارات و نشخوار فکري، حساسیت در یک زمینه 

) و پورمحمد رضاي تجریشی، پهلوان نشان و 2008جن (پاسکال، کیریستین و قات تحقی.شوندمیروانی 
و ؛) نشان داد که بین باورهاي غیرمنطقی و رضایت زناشویی همبستگی منفی وجود دارد1393فرد (نجفی

دادند که نشاننیز ) 2016(گونجی، خوشکونش و پورابراهیم) و 2003استاکرت و بورسک (تحقیقات 
. پوررحیمی و شاکر شودمییرمنطقی به رضایت و سازش یافتگی کمتري در روابط منجر باورهاي غ

، و نوع سبک دلبستگی با رضایت زناشویی ارتباط دارند. در غیرمنطقی) نشان داد که باورهاي 1391(
) 2016(سیاپاسجویک و - فیلیپویک، واکوساو) و2016پورفرج (ي رستم نژاد و هابررسیهمین رابطه 

است.بین باورهاي غیرمنطقی و رضایت از زندگی ي منفی از وجود رابطهحاکی
یدر زندگنیاز چهار نوع عملکرد زوجيامجموعهو رییدر حال تغندیفراکیییزناشورضایت

مشترك، (ج) یبه زندگیوستگی(ب) پ،ییزناشویزندگسازگاري در: (الف) ازکه عبارتندمشترك است، 
خانوادهطیدر محنیزوجهاياحساسو ابراز عواطف و یو (د) تجلییزناشویزندگدرییرأهمتوافق و 

).1390(خراشادیزاده، کرمی دهکردي، رهسپار، لطیف نژاد رودسري، ساالري، اسماعیلی و هاشمی، 
و شده،محسوبفردیکنونعاشقانهرابطهایییزناشورابطهتیوضعازیکلیابیارزییزناشوتیرضا
درتالشوخودییزناشورابطهبهنسبتنیزوجمطلوباحساسویشادکامزانیمازیانعکاسدنتوامی

توانمیرارابطهنیا). 2015شارما،و(کوچار باشدخودکیشريازهاینترینمهمکردنبرآوردهجهت
هرتالشلزممستبلکهآیدنمیوجودبهخودبهخودکهگرفتنظردریروانشناختتیموقعکیعنوانبه
درروابطواستثباتیباریبسییزناشوتیرضا،آغازین زندگیيهاسالدرژهیوبه. استزوجدو

انسانرابطهتریناساسیوترینمهمعنوانبهزناشوییرابطهواقع،در.دارندقرارخطرنیشتریبمعرض
فراهمآیندهنسلکردنو تربیتادگیخانورابطهنهادنبنابرايراساختار اولیهزیرا؛ استشدهتوصیف

زناشویی،سیستمیکحیاتیهايجنبهازیکیعبارت دیگر،به؛ )1994الرسن و هالمن،(سازدمی
.)2008(گورچف، جان و هلسون، کنندمیتجربهواحساسخویشرابطهدرهمسرانکهاسترضایتی
است: حیطهو داراي چهارآیدمیدبوجوزوجینزندگیطولدرکهفرایندي استزناشوییرضایت
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برمبتنی. ارتباطی2تفاهم- 2. رضایت نسبی جنسی از طریق رابطه جنسی. 1جنسیبدنیجاذبه- 1
نوعی.3نگرش-3. شودمینفر برقراردوبینکهخاطردغدغهوتنشبدونوراحتدو سویه،پذیرش

-4و.استفردنیتوقصدیرندهبرگدروتبیینرافردیکعملکهدرونیعاطفیسوگیري
نیز ورابطهکردنبهتربرايهازوجازیکهرکهاستآنعبارتاینازمنظور. 4گذاريسرمایه

زاده،میراحمدي(کنندمیخودداريآنانجامازیاودهندمیانجامراکارهاییمقابل،طرفخوشایندي
ينحوهبرگوناگونیمشترك متغیرهايزندگیلطودر). 58، ص. 1382نخعی، طباطبایی و شفیعیان،

روابطازراشوهروزنرضایتعدمیارضایتمتغیرهااینوگذارندمیتأثیریکدیگربازوجینارتباط
بهوجنسیمنديرضایتفرزندان،اشتغال،ودرآمدشاملمتغیرهااینازبرخیدارند؛همراهبهزناشویی

) 1394موسوي، رشیدي و گل محمدیان (). 1998کاستیگان، و، گیلیومیدفلو(هستندهابیماريویژه
تواند رضایت زناشویی همسران جانباز و آزاده را نشان دادند که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می

دهد که بر عواطف درونی خود کنترل داشته باشند، از به این صورت که به آنها یاد میافزایش دهد
شان کمک کنند ها و خصایص خود به شریک زندگیود آگاه باشند و بتوانند با قابلیتمحتوي شناختی خ

) نشان دادند افرادي 1391نژاد، بهرامی احسان و رضازاده (بشارت، تیکدريتا از افکار منفی خالص شوند. 
کنند مشکالت وبا سبک دلبستگی ایمن در بزرگسالی که کمتر از باورهاي غیرمنطقی استفاده می

دهند.هاي زناشویی کمتري را از خود نشان میتعارض
محل کار، شرایط هايجابجاییزیادي از قبیل هايچالشکه افراد نظامی با دهندمیمطالعات نشان 

آلن، رودس، استانلی و هستند (مالی و دوري از خانواده و دوستان روبرو هايکشمکشکاريسخت
همچنین همسران این افراد از ) و2009نسینی و براون و اورتنر، ؛ هابنر، ما2009؛ شرود،2010مارکمن،

کاري تیمأمورسطوح باالي استرس، افسردگی و اضطراب به دلیل نوع کار، جابجایی محل زندگی و 
هوش هیجانی و باورهاي آیا مطرح گردید کهسؤالاین در این رابطه ).2009ارتنر و روس، (برندیمرنج 

نمایند؟بینیپیشرا نیروي انتظامی متأهلرضایت زناشویی افسران مرد ندتوانمیغیرمنطقی 

روش
گیرينمونهروشونمونهجامعه،

(در حدود متأهلاین پژوهش شامل کلیه افسران مرد يجامعه. بودهمبستگی -این تحقیق توصیفی
ستفاده از یک فراخوان که در با اها نفر از آن200که نفر) شاغل در نیروي انتظامی شهر اهواز بود1500

ناحیه انتظامی به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. هايهماهنگیکلیه مناطق انتظامی شهر اهواز با 

1. sex-body
2. apprehension
3. attitude
4. investment
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گیرياندازهابزار
تدوین 1998شات و همکاران در سال توسط نامهپرسشاین .1هوش هیجانینامهپرسش

، به نقل از عسگري، 1990(2مایر و سالوويماده و بر اساس الگوي هوش هیجانی33شده، و داراي 
) و ماده10برداري از هیجان ()، بهرهماده10(جانیهتنظیم مؤلفهشده و داراي سه ی) طراح1388

کامالً(کرتیلايرتبهدر یک طیف پنج نامهپرسشاین يهاماده) است. ماده13ارزیابی و بیان هیجان (
یی ایپاضریب) 1394(ی عیشفوشرفيدریح،یکرم. شوندمیرتب ) م5موافق = کامالًتا 1مخالف = 

ورولیتو79/0و86/0،75/0،80/0بیترتبهآنهايمقیاسخردهونامهپرسشکلآلفاي کرونباخ
عوامل و 352/0ایمیتیآلکساسیمقباشاتیجانیههوشاسیمقیهمبستگ) ضریب 2004(یباگب
یی ایپا، ضریبحاضرپژوهشدر. انددادهگزارش 38/0تا 18/0و از نئشخصیتی نامهپرسشگانهپنج

و برداري از هیجان و ارزیابیتنظیم هیجان، بهرهاسیمقخردهدر سه ونامهپرسشآلفاي کرونباخ کل 
.آمددستبه84/0و75/0،85/0،89/0بیان هیجان به ترتیب

، به نقل 1969جونز (توسطغیرمنطقیباورهاينامهپرسش.4یرمنطقیغباورهاي نامهپرسش
15(ییرتغبرابردردرماندگیعاملچهاروماده40و داراي،تدوین شده) 1384معتمدین،واز عبادي

است. )ماده10(عاطفی مسئولیتیبیو) ماده5مشکل (ازاجتناب،)ماده10(یگراندازتائیدتوقع،)ماده
) 4=موافقم کامالًتا0=مخالفمکامالً(لیکرت ايرتبهپنجف در یک طینامهپرسشاین هايماده
ضرایب پایایی ) 1968(جونز .استغیرمنطقینشان دهنده باورهايباالنمره، وشوندمیگذارينمره

- پایایی بازضریب،72/0تا45/0غیرمنطقی ازباورهاينامهپرسشهايمقیاسخرده آلفاي کرونباخ 
بدست آورد. کمالیان و 561/0سالمت عمومینامهپرسشبا راآنهمزمانواییرو92/0آزمایی

چهارگانه را با روش آلفاي کرونباخ هايمقیاسو خرده نامهپرسش) ضرایب پایایی کل 1395همکاران (
وغیرمنطقیباورهاينامهپرسشبینهمبستگیضریب) 1987(یزوارسکو؛ اسمیت88/0تا 73/0

نامهپرسشبا رانامهپرسشاینهمزمانضریب روایی) 1993(؛ وودز - 71/0منطقیورهايبانامهپرسش
به8مهارت کنترل خشمنامهپرسشو7بکافسردگینامهپرسش،6استاندارد شده اضطراب اسپیلبرگر

در پژوهش حاضر، ضریب پایایی آلفاي کرونباخ این .انددادهگزارش55/0و70/0،59/0ترتیب،
به دست آمد.85/0تا 75/0چهارگانه از هايمقیاسو براي خرده 89/0نامهپرسش

1. Emotional Intelligent Scale
2. Mayer & Salovey
3. Alexithymia Scale
4. Irrationality Beliefs Questionnaire
5. General Health Questionnaire (GHQ-28)
6. Spielberger state-trait
7. Beck Depression Inventory
8. Anger State skills
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وفاورزتوسطچیانرییزناشوتیرضانامهپرسش.1چیانرییزناشورضایتنامهپرسش
در . استماده35يداراوشدهساختهچیانرییزناشوتیرضانامهپرسشيمبنابر) 1989السون (

انیمانیسلانریچ که توسط نامهپرسشايماده47رضایت زناشویی از فرم پژوهش حاضر براي اندازگیري
کامالًلیکرت (يارتبهپنجیفطکیدرنامهپرسشاین هايماده. شده استتهیه شده، استفاده )1373(

رضایتآرمانی،تحریفمقیاسخردهداراي چهارو . شوندمیگذارينمره)5موافقم= کامالًتا1مخالفم= 
نامهپرسشاینپایایی آلفاي کرونباخبی) ضر1373(انیمانیسلاست. تعارضحلوارتباطاتناشویی،ز
ییزناشوتیرضااسیخرده مقضرایب پایایی آلفاي کرونباخ ) 1393(نهیچوبیو قاسمياصغر؛ و 93/0را

ش حاضر، ضریب پژوه. دراندکردهگزارش 83/0یآرمانفیو تحر84/0، حل تعارض 82/0اط ، ارتب86/0
.به دست آمد91/0نامهپرسشاین پایایی آلفاي کرونباخ 

روند اجراي پژوهش 
الزم به عمل هايهماهنگیشهر اهوازانتظامینیرويمعاونتباابتدا،این پژوهشاجرايمنظوربه
ري آوبراي جمعانتظامی نیرويمختلفهايبخشبه مجوز، توضیح اهداف پژوهش و اخذضمنآمد و

بهکهايگونهبهگردیدرعایتکامالًمطالعهایندرپژوهشاخالق. اطالعات مراجعه گردید
کامل،رضایتباکهشددادهخاطراطمیناناطالعات،ماندنمحرمانهيزمینهدرکنندگانمشارکت
.نمایندتکمیلنامذکربدونوآراممحیطیدرراهانامهپرسش

هادادهتجزیه و تحلیل 
مانند ضریب یاستنباطو آمار با استفاده از آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیارهادادهتحلیل 

انجام گردید.SPSS-24آماري افزارنرماز طریق ستگی و تحلیل رگرسیون چند متغیري همب

هایافته
درصد) از 27ر (نف54؛8/18و 5/49ها به ترتیب،کنندهشرکتسنو انحراف معیار نیانگیم

درصد) کارشناسی و 42نفر (85درصد) فوق دیپلم، 17نفر (34ها داراي تحصیالت دیپلم، کنندهشرکت
نفر، 54نفر، ستوان دوم 75و رتبه نظامی ستوان سوم درصد) کارشناسی ارشد و باالتر؛ 14نفر (27

د.بودننفر 5نفر و سرهنگ تمام 21نفر ، سروان کامل 45ستوان یکم 
36/23یجانیه، میانگین و انحراف معیار متغیرهاي هوش شودمیمشاهده 1طور که در جدول همان

همبستگی بین ؛ و ضرایب 69/8و 02/94رضایت زناشویی و31/12و 5/59، باورهاي غیرمنطقی 06/4و 
ایت)، باورهاي غیرمنطقی و رضr ،001/0<p= 79/0متغیرهاي هوش هیجانی و رضایت زناشویی (

1. Enrich Marital Satisfaction Questionnaire
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=38/0(یرمنطقیغ) و هوش هیجانی و باورهاي r ،001/0<p=31/0(ییزناشو -r ،001/0<p (
هاينمرهنشان داد که توزیع 1رنفیاسم–کولموگروفنتایج آزمون بهنجاري همچنین . بدست آمد

و ) z ،073/0=p= 28/1(یرمنطقیغ)، باورهاي z ،415/0 =p= 80/0متغیرهاي هوش هیجانی (
.هستند) تابع توزیع طبیعی z ،082/0=p= 24/1(ییزناشورضایت 

1جدول 
میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی بین متغیرهاي مورد مطالعه

ییزناشوتیرضایرمنطقیغيباورهاهیجانیهوشمعیارانحرافمیانگینمتغیرها
79/0*-38/0*-36/2306/4هیجانیهوش

-31/0*-5/5931/12یطقرمنیغيباورها
-02/9469/8ییزناشوتیرضا

001/0<p*

2جدول 
2گامبهگامروشمتغیري رضایت زناشویی بهچندرگرسیونتحلیلنتایج

R2RFtpبینیشپمتغیرهايمالكمتغیر

رضایت
زناشویی

81/065/079/054/16898/12001/0هیجانیهوش
و هوش هیجانی 

001/0-81/9491/2-94/088/017/0یرمنطقیغيباورها

مالك متغیر بینیپیش، هوش هیجانی به صورت مثبت در شودمیمشاهده 2همانگونه که در جدول 
، 2R ،54/168=F ،98/12=t=65/0و مجذور همبستگی آن R=81/0[رضایت زناشویی) (

001/0[pبه متغیر هوش هیجانی اضافه گردید باورهاي غیرمنطقی است، و وقتی متغیردارمعنی
به 23/0افزایش یافت، یعنی، متغیر باورهاي غیرمنطقی فقط 88/0به 65/0مجذور همبستگی از 

بر اساس. همچنین F ،91/2- =t ،001/0[p=81/94[است متغیر مالك اضافه نموده بینپیش
نسبت به به صورت مثبت ) β= 79/0(یجانیههوش رد که بیان کتوانمی) جدول β(يبتاهامقادیر 

.داردرضایت زناشویی بینیپیشدر نقش مهمتري ) β=-17/0(یرمنطقیغباورهاي 

بحث
ند رضایت زناشویی توانمیهدف این پژوهش این بود که آیا هوش هیجانی و باورهاي غیرمنطقی 

1. Kolmogorov Smirnov test
2. stepwise
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نمایند؟ یک جنبه از تحلیل نشان داد که بینیپیشرا نیروي انتظامی شهر اهواز متأهلافسران مرد 
محمدي مهر و کریمی هايپژوهشرضایت زناشویی است. این یافته با بینیپیشهوش هیجانی قادر به 

یبحبو یاسال)،2015همکاران (قراچه حاج لو و یامام)،2016(یمیسوراتو تئودورا)،2017باغملک (
)، گانت و 2014همکاران (و یحسن)،2014همکاران ()، دالوند و 2014و همکاران (یاسالم)،2014(

ترسا )،2010(و همکارانکارلواله)،2011ناصر ()،2011همکاران (انتظار و کوچک)،2013نیگش (
یافخم)،2005(يگلزارو یزدي)،2014(نصیري زر و همکاران)،1388اکرم (و انیمانیسل)،2010(

) و1394فرد و همکاران،ايدوگانهنقل از به،1998همکاران (و اسکات،)1393همکاران (عقدا و 
هوشبا يافراداست. در تبیین این یافته باید بیان کرد که) هماهنگ1385همکاران (مهانیان خامنه و 

هايموقعیتخود نسبت به همسرشان نظارت دارند و در هاياحساسباال، همواره بر نحوه ابراز هیجانی
ترند و رضایت زناشویی ار و پرفشار در مقابل با همسرشان و در برقراري یک ارتباط خوب موفقدشو

). این افراد داراي یک 2009، همکارانوکیسلیوکنند (بیشتري را در زندگی مشترك خود تجربه می
خویش در ي هاهیجانمهارت اجتماعی هستند که به معناي سهولت برقراري ارتباط با مردم و کنترل 

باال، هوش هیجانی افراد با ، این افراد، یعنی). 1385،و همکارانخامنهمهانیاناست (رابطه با دیگران 
قادر به پردازش اطالعات براي حل تعارض و بهبود تعامالت با دیگران است و همچنین اتخاذ 

لق و خوي خویش را هم توانایی اداره مطلوب خافراديو چنین دارندمناسب در زندگی را گیريیمتصم
د. ند از زندگی خود رضایت بیشتري داشته باشافراشود که دارد و همین امر باعث می

کننده بینیپیشین بود که باورهاي غیرمنطقی به صورت منفی بیانگر اجنبه دیگر این پژوهش 
همکاران )، فیلیپویک و2016پورفرج (هاي تحقیقات رستم نژاد و رضایت زناشویی است که یافته

)، پورمحمد 2016(گونجی و همکاران)، 2003بورسک ()، استاکرت و 2008همکاران ()، پاسکال و 2016(
یسالکنند. این یافته را تأیید می) 1391شاکر () و پوررحیمی و 1393همکاران (رضاي تجریشی و 

و حتی اضطراب آدمی ) معتقد است که این وقایع و رویدادها نیستند که باعث آشفتگی، پریشانی1992(
حتماًهستند که با کلمات باید و یزيآمتعصب. از نظر وي باورهاي غیرمنطقی توقعات خشک و شوندمی

بهمنجرکهاسترفتاريو یاهیجانفکر،گونههرغیرمنطقیباورهاي. به عبارت دیگر،شوندمیبیان 
اختالل در بقاء، خوشحالی و شادمانی و پیامدهاي مهم آن شوندمیو از بین رفتن خود نفستخریب
کاهشغیرمنطقیباورهاي) معتقد است زمانی1976بک (). در همین رابطه 1977الیس و گریج، است (

این باورهاي غلط در زوجین پایدار باشد که زمانیتاشوند،ها آنمنطقی جایگزینباورهايکهدنیابمی
شوندمیلذا این باورها باعث زناشویی واقف نخواهند بود. آنان به نقش خود در ایجاد مسائل و مشکالت 

. در توضیح این یافته دهدیمکه طرز تفکر انسان را نسبت به خود، جهان هستی و رضایت زناشویی تغییر 
پردازیهنظر) 1394نقل از پورمحمدرضاي تجریشی و همکاران،به،1978الیس (گفت که توانمی

اشتباه، باورها و عقاید يهاشناختروانی را ناشی از هاياختاللو هاياربیمرفتاري، - عاطفی-عقالنی



63ي مختلف خانواده: مدل فرایند و محتواي خانوادههاگونهخودکارآمدي والدین در 

در روابط هااختالفعلت اصلی یرمنطقیغ. به اعتقاد وي باورهاي داندیمغلط يهانگرشنادرست و 
)1380، ترجمه: سهرابی،1989(1برنشتاینو برنشتاین. رودمیبه شمار هازوجویژه در روابط اجتماعی به
شناختی بر سازگاري و يهامکانیسمبسیاري نشانگر این واقعیت است که شواهدکنندیمنیز تأکید 

، به همین دلیل زندگی زناشویی از گزند باورهاي غیرمنطقی مصون گذارندمیتأثیررضایت زناشویی 
ق قرار دارند در الاز افرادي که در آستانه طدرصد91تا 85از سوي دیگر، بین در این راستا، . ماندینم

ی از رابطه زناشـویی داشـتهو غیرمنطقبینانه غیرواقعهايبینییشپمثبت و ابتداي روابط زناشویی عقاید
الیس به اعتقاد ). 2010مینوت، پدرسون و مانون،است (ق براي آنها صفر الکه احتمال طـندو بر این باور

و رویدادها هامحركشفتگی روانی ایجاد کند؛ زیرا تمام د در انسان آتوانمیذاتاً نرویدادي) هیچ2001(
تعبیر، و مشکات هیجانی ناشی از نحوههایافتگیناو بر این اساس، سازش شوندمیدر ذهن معنا و تفسیر 

و رویدادهایی هستند که افکار و باورهاي غیرمنطقی در هامحركاز تفسیر و پردازش اطاعات حاصل
. ندآنها قرار دارزیربناي

گیريیجهنت
یرمنطقیغيباورهاومثبتهايجنبهازیکییجانیههوشکهگرفتجهینتتوانمیاساسبر

هوشتوسعهبهتوانمییآموزشيهادورهکمکبالذااست.ییزناشوتیرضایمنفهايجنبهازیکی
،پژوهشنیاتیمحدود.نمودمبادرتدر نمونه مورد مطالعهیرمنطقیغيباورهاکاهشویجانیه

پیشنهاد . سازدمیدیگر دشوار هانمونهکه امکان تعمیم نتایج را به بودتصادفی نبودن نمونه مورد مطالعه 
این متغیرها در جمعیت دیگر و به صورت علّی و در قالب یک مدل مفروض هاي آتی شود پژوهشمی

مورد بررسی قرار گیرند.

تشکر
اهواز شهر انتظامینیرويمحترممدیریتاین پژوهش را بویژهامکان انجامکهکسانیهمهاز

.نمایممیقدردانیوفراهم نمودند، تشکر

منابع
بامذهبیهايگرایشواخالقیهوشبینرابطه). بررسی1393(.اصغري، فرهاد و قاسمی جوبنه

.84-65)، 1(4،فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده. متأهلمعلمانزناشویی دررضایت

1. Bernstein & Bernstein
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رابطهبررسی). 1393(.یلجمنیکوکاران،وعلیاردکان،فاضل؛ثروت،محمد؛عابدینی،محسن؛عقدا،افخمی
.29- 21)، 5(21. یزدبهداشتفصلنامه. یزدشهرمتأهلیندرزناشوییرضایتباهیجانیهوشبین

:ترجمه.زناشوییهاياختاللماندروشناخت).1989(.تمارسی،برنشتاین،؛ وچ. فیلیبرنشتاین،
.فرهنگیخدماتموسسه: تهران). 1380(یسهرابرحیم

نقش ).1391(.نژاد، آفریده؛ بهرامی احسان، هادي و رضازاده، محمدرضابشارت، محمدعلی؛ تیکدري
دوفصلنامه هاي دلبستگی در رابطه بین باورهاي غیرمنطقی و مشکالت زناشویی. کننده سبکتعدیل
.29-44)، 2(2،ره کاربرديمشاو

). رابطه 1387(.یعلمحمدي، خالد؛ نادعلی، حسن و زبردست،، محمد؛ شاهیصالحبشارت، محمد علی؛
شناسی مجله روانکوشی با موفقیت ورزشی و سالمت روانی در ورزشکاران. آوري و سختتاب

.38-47)، 2(3معاصر،
غیرمنطقیباورهاياساسبرزوجینزناشوییرضایتبینیپیش). 1391(.یعلشاکر،ومریمپوررحیمی،

.25-11،)14(4، روانشناختیتحقیقاتفصلنامه. دلبستگیسبکنوعوگراییکمالو
). رابطه باورهاي 1395(.پورمحمد رضاي تجریشی؛ افسانه، پهلوان نشان، سعید، و نجفی فرد، طالب

.193-179)، 53(14،نامه رفاه اجتماعیفصلو سازگاري زناشویی زوجین شهر اصفهان. غیرمنطقی
ینبرابطه). 1394(.فرد، فریده عباسی، سمیه؛ سلطان تبار، محدثه؛ صدیقی، فائزه و نوروزي، اعظميادوگانه

.88- 74)، 14(4، درمانیروانومشاورهفصلنامه. متأهلدانشجویانییزناشویترضابایجانیهوش ه
نشرمرکز:. تهراندرمانیروانمشاوره وهاينظریه).1394(.المرضاغناصري،وعبداهللا،آباديشفیع

.23چاپ .دانشگاهی
پایان نامه کارشناسی .نارضایتی زناشوییتفکرات غیر منطقی برتأثیربررسی ). 1373(.زتسلیمانیان، ع

ارشد: دانشگاه تربیت معلم. تهران.
. ی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی). بررس1388(.علی اکبر و محمدي، اکرمسلیمانیان،

.150- 131)، 19(5، پژوهشنامه تربیتی
مریم؛ساالري، ف نژاد رودسري، ربابه؛لطی؛امیرعلی،رهسپار؛ کرمی دهکردي، اکرم؛ خراشادیزاده، فاطمه

و ). تعیین ارتباط تصویر ذهنی از بدن با عملکرد جنسی 1390(.اسماعیلی، حبیب اهللا و هاشمی، میترا
مجله دانشگاه علوم پزشکی سازگاري زناشویی در زنان بارور و نابارور با استفاده از مدل تحلیل مسیر. 

.130-87)، 2(3، خراسان شمالی
جونز یرمنطقیغيآزمون باورهایساختار عاملی). بررس1384(.محمدمعتمدین،وغالمحسینعبادي،
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