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 کننده مراجعه افراد در زناشویی تعارضات با فکری نشخوار رابطهبررسی 

 6931 سال در گنبد شهر در مشاوره مرکز به

 

  2رقیه چمانه و  1منیر توانا

  آیت ا...آملی ، دانشگاه آزاد اسالمی، آمل، ایران)نویسنده مسئول( . کارشناسی ارشد روانشناسی، واحد7

 شاهرود ، دانشگاه آزاد اسالمی، شاهرود، ایران روانشناسی، واحد . دانشجوی کارشناسی ارشد 7

------------------------------------------------------------ 

 

 چکیده

 مرکز به کننده مراجعه افراد در زناشویی تعارضات با فکری نشخوار رابطههدف از این پژوهش 

باتوجه به ماهیت موضوع و اهداف مورد ضر پژوهش حابود. 6431 سال در گنبد شهر در مشاوره

زوج است که به  483جامعه آماری آن شامل  که همبستگی است. -نظر،از نوع تحقیقات توصیفی

دلیل وجود تعارضات شدید چه به صورت عادی و هم از سوی دادگستری به مرکز مداخله و مشاوره 

این پژوهش با استناد  اند.حجم نمونهردهمراجعه ک 31خانواده راه نوین زندگی در شهر گنبد در سال 

داده های مورد نیاز  نفرزوج به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. 636به جدول مورگان 

پژوهش نیز از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است.در این پژوهش از دو پرسشنامه نامه 

تعارضات وپرسشنامه  (6336)روی نولن هوکسماومانشخوار فکرپرسشنامه  استاندارد

بود. جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از آمار توصیفی به تناسب استفاده شده  (MCQ-Rزناشویی)

است، به این صورت که ابتدا با استفاده از تکنیک های آمار توصیفی مثل شاخص های مرکزی و 

استنباطی، از جمله  پراکندگی، اطالعات توصیف شده اند،سپس با استفاده از تکنیک های آمار

در . آزمون شدند spssازمونهای چون همبستگی و رگرسیون، فرضیه های تحقیق توسط نرم افزار 

ضمن ابتدا نرمال بودن داده ها توسط آزمون گولموگروف اسمیرنف مورد بررسی قرار گرفت.یافته 

 رابطه زناشویی ضاتتعار با فکری نشخوار بینهای حاصل از نتایج فرضیه های تحقیق نشان داد که 

 .دارد وجود داری معنی
 

 کاووس گنبد شهر مشاوره مرکز یی،تعارضات زناشو ی،نشخوار فکر واژگان کلیدی:
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 مقدمه

شناسایی تعارضات همسران در زندگی مشترک متاسفانه برخی افراد سر هر موضوع و یا اتفاقی که از طرف فرد مقابلشان صورت می 

گذارد. حل تعارضات زناشویی یکی از آرزوهای کنند که در زندگی آنها تاثیر منفی میاوت زود هنگام میداوری و یا قضگیرد، پیش

مشاوران خانواده است. اگر بپذیریم که هیچ زندگی مشترکی بدون تعارضات قابل تصور نیست، آن گاه می توانیم خود را از فشار 

ن فکر کنیم. همه ما در زندگی کم و بیش شاهد مشاجره بین پدر و مادر چرایی به وجود آمدن مشکل برهانیم و در عوض به حل آ

بوده ایم و یا خود به عنوان والدین گاهی با همسرمان مشاجره کرده ایم. از این رو حل این تعارضات که مایه اصلی اختالف در 

روانشناسان  ینه تالش شود باز کم است.زندگی مشترک است، هم و غم مشاوران و کارشناسان خانواده می باشد و هرچه در این زم

معتقدند که تفکر بیش از حد می تواند باعث بروز اشکاالت اساسی در اعمال انسان شود، به ویژه برای خانم هایی که در استرس و 

و آرامش در ادامه، توصیه هایی برای توقف تفکر بیش از حد  برند، به اضطراب و افسردگیشان منجر خواهد شد.ناامیدی بسرمی

ممکن است در گذشته اشتباهاتی کرده باشیم که باعث نگرانی و (. 6431)محمدی،  شودیافتن در زمان حال به شما پیشنهاد می

تنش ما در زمان حال باشد و این موضوع می تواند در آینده به نتایج منفی منجر شود. ما احتماالً بیش از اندازه به تجزیه و تحلیل 

عامالتمان می پردازیم و این در حالی است که بسیاری از مشغولیات ذهنی ما، حتی وجود خارجی هم ندارند. تجارب معمولی و ت

می دهیم و شروع به احساس  بسیاری از مواقع به محض این که اتفاق بدی رخ می دهد، ما آن را با اتفاقات بد گذشته پیوند

ری از مشکالت که احتمال می دهیم به نتایج منفی برسد، به خود سخت ناراحتی و غم می کنیم و شاید همین حاال در مورد بسیا

های مختلف به معانی متفاوتی تعریف (. با این حال، معنی نشخوار فکری در نظر تئوری6431)حسینی، بگیریم و مضطرب باشیم

ردم، این احساس وجود دارد که رسد در اغلب مبه نظر می سازی شده نیست.شده و معیارهای در نظر گرفته شده برای آن یکسان

عاطفه )احساسات، هیجان( می تواند بر فرایند تصمیم گیری، و تفّکر آن ها، دست کم، در شرایط و رویدادهای معیّن اثر بگذارد. به 

ری هرحال، معموال این گونه است که چنین تأثیری گاهی خالف قاعده و غیرمعمول بوده و فقط احساسات قوی و نادر از چنین اث

برخوردارند و غالباً فقط احساسات منفی مانند خشم، غم و اندوه، یا ترس بر فرایند فکرکردن تأثیر می گذارند. عالوه بر این، بیشتر 

مردم ظاهراً وقتی عاطفه در فرایندهای تصمیم گیری آن ها وارد می شود، تأثیراتی مُخرّب بر جای می گذارد و تصمیم های آن ها 

ی سازد و با تصمیم های آن ها در حالت عادی فرق دارد.برای نمونه، مشخص شده که حضور احساسات مثبت را غیر عقالنی م

زیرا دسترسی به چنین تفکراتی را آسان تر می کند و بنابراین، آن را مناسب تر می سازد، به  ;نشانه اطالعات مثبت در حافظه است

تعاریف متعددی برای واژه تعارض زناشویی ارائه شده است. درمانگران گونه ای که اطالعات مثبت به ذهن وارد خواهند شد.

(. تعارض 6434دانند )رجبی، ها و منابع قدرت و حذف امتیازها دیگری میسیستمی تعارض زناشویی را تنازع بر سر تصاحب پایگاه

(. یکی از 6481یس، ترجمه بهاری، کند که رفتار یک شخص با توقعات شخص دیگر جور در نیاید )دیودر روابط وقتی بروز می

مشکالت شایع در خانواده، تعارض زناشویی است. تعارض در روابط صمیمی امری طبیعی است و ازدواج از این قاعده مستثنی 

، به نقل از 1333، 6کند )لیم هونگهای بی شماری را برای تعارض فراهم مینیست زیرا تعامالت مکرر و مختلف زوجین زمینه

(. شناسایی تعارضات همسران در زندگی مشترک متأسفانه برخی افراد سر هر موضوع و با اتفاقی که از طرف فرد 1336 ،1ویکس

گذارد. حل تعارضات ها تأثیر منفی میکنند که در زندگی آنداوری و یا قضاوت زود هنگام میگیرد، پیشمقابلشان صورت می

است. اگر بند پریم که هیچ زندگی مشترکی بدون تعارضات قابل تصور نیست، آن گاه های مشاوران خانواده زناشویی یکی از آرزو

توانیم خود را از فشار چرایی به وجود آمدن مشکل برهانیم و در عوض به حل آن فکر کنیم. همه ما در زندگی کم و بیش شاهد می

کند که فرد ایم. تعارض وقتی بروز میرمان مشاجره کردهایم و یا خود به عنوان والدین گاهی با همسمشاجره بین پدر و مادر بوده

بیند. بروز ها، یا امیال شخصی خود و اهداف، نیاز ها و امیال شخصی طرف مقابل ناهمسازی و ناهمخوانی میبین اهداف، نیاز
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هی این اتفاقات به تعارض های ای از این امر مستثنی نیست، اما گااختالف و عدم تفاهم در خانواده امری شایع است و هیچ خانواده

ها در گیر انواع مختلفی شود. کافی است نگاهی به صفحات روزنامه یا گذری به دادگاه خانواده بزنید. امروزه خانوادهشدید منجر می

ترین نهاد  از تعارضات و اختالفات شدید هستند که این اختالفات باعث عدم کار کرد خوب و سالم خانواده به عنوان اولین و قدیمی

( معتقد است که 6338، 1، گرینبرگ و جانسون6331، 4)جانسون 3(. زوج درمانی هیجان محور6434شود )رجبی، می 4اجتماعی

ای های تعاملی مخرب محصور شدهکننده و الگوعوامل کلیدی در ناراحتی زناشویی، استنباط مستمر از جذب حاالت عاطفی ناراحت

 (. 6333، 7فه است )اتواناست که مقدم برای این عاط

 3خودآگاهی شخصی 8های شناختی از قبیل افکار اتوماتیک منفی، توجه متمرکز برخوردها و فراوردهنشخوار فکری از دیگر فرایند

 (. 1333 ،63قابل تمایز است )پاپاگئورگبو

ای برای افسردگی مورد پژوهش ینهپذیری شناختی  و به عنوان زمنشخوار فکری به طور گسترده ای، به عنوان یک عامل آسیب

های در نظر های مختلف به معنای متفاوتی تعریف شده و معیارقرار گرفته است. با این حال، معنی نشخوار فکری در نظر تئوری

خ ها رهایی است که برای آنهای افراد بازتاب واکنش یه رویدادگرفته شده برای آن یکسان سازی شده نیست. خلقیات و هیجان

های آن از قبیل کار و تحصیل های گسترده ای درباره زندگی خود و به عنوان یک کل و نیز زیر مجموعهدهد. هر فرد قضاوتمی

 دارد. 

هایی از قبیل عواطف، رضایت از زندگی و کار است. عواطف مثبت و منفی، از جمله عواملی است سالمت ذهنی شامل مولفه نبنابرای

 (. 6433، یکند )یوسفرضایت از زندگی و نایتا کارآیی افراد نقش موثری را ایفا میکه در بهداشت روان، 

(. معتقدند خلق منفی به مثانه عالمتی است که 41: 6434؛ به نقل از کاظمی زاده و نوری، قاسم آبادی 661363)آمابیل و هنس

ضعیت راه حل خالقانه ای بیاید. در زمینه اثر عاطفه دهد مشکلی وجود دارد و فرد باید تالش بیشتری کند تا برای این ونشان می

شود فرد در پردازش شناختی شناختی از سبک پردازش مثبت برشناخت دو رویکرد وجود دارد: رویکرد اول، عاطفه مثبت باعث می

ل مسأله خالق شهودی تمایل تمایل باید. این سبک پردازش اطالعات سبب انعطاف پذیری شناختی و تسهی –اکتشافی و کل گرا 

(. رویرکرد دوم بر مبنای عصب زیست شناختی متکی است. بهبود حل مسأله خالقانه و 64،6333، شوارتر1333 61شود )آیزنمی

انعطاف پذیری شناختی در شرایط عاطفه مثبت ناشی از افزایش دو یامین در کوتکس پیش فرونتال و سنگولیت قدامی است )اشبی 

(. در اصل فردی از 43: 6434؛ به نقل از کاظمی زاده و نوری، 6484از مدرس نمروی و همکاران، ؛ به نقل 6333، 63و همکاران

بهزیستی ذهنی باالیی برخوردار است که دارای نوعی تعادل خلق باشد. در حقیقت تعریف بهزیستی ذهنی به ارزیابی های افراد از 

یت از زندگی و ارزیابی های عاطفی، همچون احساسات هیجانی شان اشاره دارد که شامل ارزیابی های شناختی مثل رضازندگی

(. با توجه به آنچه گفته شد سؤال 6483؛ به نقل از سلطان زاده، ملک پور و نشاط دوست، 1333، 64باشد. )دینرمثبت و منفی، می

 رابطه دارد؟  اصلی این تحقیق عبارت است از: آیا بین نشخوار فکری و عاطفه مثبت و منفی با تعارضات زناشویی

                                                           
3.Social institution  

4.Thrill-centered  

5.Jansoun  

6.Grinberg & Jansoun  

7.Atoun  

8. Collision 

9. Personal self-awareness 

10. Papagorgobu  

11. Ambil and Hence 
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 پیشینه پژوهش

را مورد بررسی قرار جبری در مقایسه با گروه گواه  -بررسی میزان نشخوار فکری در بیماران افسرده و وسواس ( به1361) 61رمزی -

های .: نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد تفاوت معناداری بین سه گروه در نمره کل نشخوار فکری و در خرده مقیاسداد

های زوجی هم نشان وجود دارد. مقایسه« نگرانی در مورد عدم حل مشکل»و « انتقاد از خود»، «مرور احساسات ناشی از مشکل»

گری و مرتبط با انزوا در بیماران افسرده به طور معناداری بیش از افراد عادی های گرایش به تبیینداد نشخوار فکری در حیطه

ر فکری مرتبط با مرور احساسات ناشی از مشکل، نگرانی در مورد عدم حل مشکل و انتقاد از خود در چنین، میزان نشخوااست. هم

تری نسبت به افراد که، دو گروه بیمار، نشخوار فکری بیشجبری بیش از افراد عادی بود. ضمن این -بیماران افسرده و وسواس

 . عادی داشتند

نتایج  پرداختند،سطه ای نشخوار فکری در رابطه بین کمال گرایی و افسردگی بررسی نقش وا ی بهپژوهش ( در1364) 67ساوا -

 پژوهش نشان داد که بین کمال گرایی نابهنجار ، افسردگی و تمامی ابعاد نشخوار فکری )در فکر فرو رفتن ،تعمق و حواسپرتی(

عاد نشخوار فکری )در فکر فرو رفتن( رابطه همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد .همچنین بین کمال گرایی بهنجار و یکی از اب

معناداری وجود دارد در حالیکه بین کمال گرایی بهنجار و افسردگی رابطه معناداری وجود ندارد. در این پژوهش رابطه متغیر کمال 

ایج این مطالعه گرایی با واسطه گری متغیر نشخوار فکری با متغیر افسردگی در قالب یک الگوی علی مورد بررسی قرار گرفت.نت

 نشان داد که نشخوار فکری نقش واسطه گری معناداری برای متغیرهای کمال گرایی نابهنجار و افسردگی دارد.

ای نشخوار فکری در رابطۀ میان افسردگی، حل مسئله و نقش واسطه بررسی به، ی پژوهش( در1363) 68هالورسن و همکاران -

بینی ویژه بعد اعتماد پیشتایج تحلیل مسیر نشان داده افسردگی و حل مسئله به. نانجام دادندافکار خودکشی دانشجویان 

های معنادار فکر خودکشی هستند. عالوه بر این نشخوار فکری رابطه مستقیم و معنادار با افسردگی و حل مسئله دارد ولی با کننده

صورت غیرمستقیم بافکر روی افسردگی و حل مسئله بهافکار خودکشی رابطه مستقیم نداشته. درواقع نشخوار فکری با تأثیر بر 

 خودکشی در ارتباط است.

( با عنوان مقایسه واکنش افراد متاهل به تعارض زناشویی در طول سه نسل اخیر زنان و دو نسل 6431پهلوان، قوتاچی، مظاهری )

نفر در هر گروه  3طریق مصاحبه عمقی با ( انجام شده است. پژوهش از 6431اخیر مردان در افراد ساکن شهر تهران در سال )

رسد که عواملی مانند تفاوت سنی، نفر بودند، به صورت تلفنی به دست آمد. نتایج حاصل به نظر می 34نسلی که جمعا شامل 

 ها در حین تعارض زناشویی اثر گذار است. های افراد، بر نوع رفتار آنچرخه زندگی و تفاوت در استاندارد

های زندگی و تعارضات زناشویی با ( با عنوان بررسی رابطه مهارت6434ه توسط کرمی،زکییی، علیخانی و خدادادی )در پژوهشی ک

زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره کالنتری های کرمانشاه که به روش  683بهداشت روانی )استرس، اضطراب، افسردگی( در 

های خودآگاهی، ارتباط انسانی و روابط بین فردی و افسردگی و ه بین مهارتنمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، نشان داد ک

اضطراب همبستگی منفی معناداری وجود دارد و بین تعارضات زناشویی با استرس، اضطراب و افسردگی رابطه مثبت معنت داری 

ت و تعارضات زناشویی عامل استرس و های زندگی در بهداشت روانی مؤثر اسرسد که مهارتوجود دارد. نتایج حاصل به نظر می

 اضطراب و افسردگی در بین زوجین است. 

                                                           
16.Ramsy  

 
2.Haloursen 

3.Sava 
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( با عنوان مطالعه تحولی حل مسأله اجتماعی و نشخوار فکری در زنان که با 6434در پژوهشی که توسط غالمی و سهرابی )

های پژوهش شیراز انجام شد، یافتههای سنی مختلف در شهر نمونه میان گروه 373استفاده از روش نمونه گیری در دسترس روی 

های مختلف سنی زنان از لحاظ حل مسائل اجتماعی در سه بعد جهت گیری مثبت به حل مسأله، حاکی از آن بود که بین گروه

جهت گیری منفی به حل مسأله و  سبک اجتنابی حل مسأله و همچنین از لحاظ نشخنوار فکری در دو بعد سردرگریبانی و درون 

 اوت معنا داری وجود دارد. نگری تف

بررسی نقش نشخوار فکری بر بهزیستی روانشناختی و اضطراب در همسران بیماران مبتال به  ی بهپژوهش در( 6433) یوسفی -

تحلیل داده ها نشان داد بین نشخوار فکری و بهزیستی روانشناخی رابطه منفی معناداری وجود دارد  .پرداخت سرطان در استان قم

متغیر پیش بین)نشخوار فکری( در بین نتایج نشان داد شخوار فکری و اضطراب رابطه مثبت معنا داری وجود دارد. درنهایت و بین ن

 همسران بیماران مبتال به سرطان قادر است تغییرات بهزیستی روانی و اضطراب را پیش بینی کند.

برعاطفه مثبت و منفی در زنان مبتال به افسردگی پس از نشخوار فکری  رابطه در پژوهشی تحت عنوان بررسی( 6433) مختاری -

زایمان پرداخته است. نتایج نشان داد که بین نشخوار فکری برعاطفه مثبت و منفی در زنان مبتال به افسردگی پس از زایمان رابطه 

 معناداری وجود دارد.

در کاهش میزان افسردگی، افزایش رضایت زناشویی و حمایت اجتماعی درک  نشخوار فکریبررسی  ( در تحقیقی به6434)رجبی -

. در نتیجه بر اساس یافته ها می توان پرداخته بودشده در زنان مبتال به افسردگی پس از زایمان در یکی از دفاتر مامایی شهر اهواز

افسردگی پس از زایمان در کاهش افسردگی، افزایش رضایت زناشویی و حمایت اجتماعی موثر  نشخوار فکری بربیان کرد که 

 .هستند

 قیروش تحق

باشد. و  یم یشیمایپ -یفیداده ها توص یریاست. از نظر نحوه اندازه گ یکاربرد قاتیو اهداف از نوع تحق تیاز نظر ماه قیتحق نیا

 نیب یآن رابطه و جهت همبستگ یهستند که ط یهمبستگ ای یبصورت رابطه ابکار گرفته شده  یها هیکه فرض نیبه لحاظ ا

 باشد. یم یو همبستگ یشیمای/ پ یفیاز نوع توص قیلذا روش تحق رند،یگ یقرار م یمورد بررس رهایمتغ

 یرینمونه و روش نمونه گ ی،جامعه آمار

به مرکز  یدادگستر یو هم از سو یصورت عادچه به  دیوجود تعارضات شد لیزوج است که به دل 483شامل  یجامعه آمار

پژوهش با استناد به جدول  نیا نمونه حجماند.مراجعه کرده 31در سال  نبددر شهر گ یزندگ نیمداخله و مشاوره خانواده راه نو

 ساده انتخاب خواهند شد. یتصادف یرینفر زوج به صورت نمونه گ 636مورگان 

 پژوهش یارهاابز  

پژوهش از سه پرسشنامه نامه استفاده شده  نیاستاندارد استفاده شده است. در ا یاز پرسشنامه ها زیپژوهش ن ازیمورد ن یها داده

 است.

 ی( ساخته شده و برا6338،  نری( توسط )دMCQ-R) یی(: پرسشنامه تعارضات زناشوMCQ-R)ییپرسشنامه تعارضات زناشو

 یاست که برا یسؤال 31ابزار  کیپرسشنامه  نیساخته شده است. ا ینیبال اتیتجرب یو برمبنا یتعارضات زن و شوهر دنیسنج

 یژگی. وردیگ یرا اندازه م ییهفت بعد از تعارضات زناشو ایابزار هفت جنبه  نیساخته شده است. ا ییتعارضات زناشو دنیسنج

 شیافزا ،یجانیه یواکنشها شیاافز ،یجنس ۀکاهش رابط ،یمولفه ) کاهش همکار 7تعداد مولفه:  31ها:  هیپرسشنامه تعداد گو

همسر و دوستان، جدا کردن  شاوندانیبا خو یوادگخود، کاهش رابطه خان شاوندانیبا خو یرابطه فرد شیفرزند، افزا تیجلب حما

به  4تا  6شده است. که متناسب با پاسخ ها،نمرات  میتنظ کرتیل یا نهیگز 4 اسی( است.هر سوال بر اساس مقگریکدیاز  یامور مال

 یاست. در پژوهش بهتررابطه  یو نمره کم تر به معن شتریتعارض ب یتر به معن شیابزار نمره ب نیکه در ا ابدی یآن ها اختصاص م
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بدست آمده  73/3کرونباخ  یپرسشنامه به روش آلفا ییایپا بیانجام گرفته ضر 6436دوست در سال  یعقوبیو  تیکه توسط عنا

 است.

کردند که چهار نوع متفاوت از واکنش به  نی( پرسشنامه خود آزما تدو6336هوکسما و مارو ) : نولنیپرسشنامه نشخوار فکر

 اسی(  و مقRRS) ینشخوار یپاسخ ها اسی( از دو مقRSQپاسخ  ) یداد. پرسشنامه سبک ها یقرار م یابیرا مورد ارز یخلق منف

شود هر  یارد که از پاسخ دهندگان خواسته معبارت د RRS 22شده است.  لی( تشکDRSمنحرف کننده حواس  ) یپاسخ ها

 ،یشواهد تجرب هی(. بر پا1334گنزالز و نولن هوکسما ،  نریکنند )تر ی)اغلب اوقات( درجه بند 3)هرگز( تا  6از  یاسیکدام را در مق

 یقرار دارد. پژوهش ها 31/3تا  88/3از  یدر دامنه ا کرونباخ یآلفا بیدارد. ضر ییباال یدرون ییایپا ،ینشخوار یپاسخ ها اسیمق

 یسیبار از زبان انگل نیاول یبرا اسیمق نی(. ا1333،  نتیاست )الم RRS ،67/0 یبرا ییبازآزما یدهند همبستگ یمختلف نشان م

 ترجمه شد.    یحاضر به فارس سندگانیتوسط نو

 داده ها لیو تحل هیتجز یروش ها

آمار  یها کیصورت که ابتدا با استفاده از تکن نیسب استفاده شده است، به ابه تنا یفیاطالعات از آمار توص لیو تحل هیتجز جهت

از جمله  ،یآمار استنباط یها کیشده اند،سپس با استفاده از تکن فیاطالعات توص ،یو پراکندگ یمرکز یمثل شاخص ها یفیتوص

دند. در ضمن ابتدا نرمال بودن داده ها آزمون ش spssتوسط نرم افزار  قیتحق یها هیون، فرضیو رگرس یچون همبستگ یازمونها

 قرار گرفت. یمورد بررس رنفیتوسط آزمون گولموگروف اسم

 یافته های استنباطی

 باید آزمون یک انتخاب در .شودمی محسوب SPSS افزار نرم در آماری هایآزمون مهمترین از یکی اسمیرنوف-کولموگروف آزمون

 انتخاب این برای هامالک تریناصلی از یکی .های ناپارامتریکمتریک استفاده کنیم یا آزمونپارا هایآزمون از آیا که بگیریم تصمیم

 .است اسمیرنوف-کولموگروف آزمون انجام

 اسمیرنوف کولموگروف آزمون 6 شماره جدول

 تعارضات فکری نشخوار 

 زناشویی

 124 156 فراوانی

a,bNormal Parameters 
 96.0563 47.7343 میانگین

 24.19940 11.54841 استاندارد نحرافا

Most Extreme 
Differences 

Absolute .061 .065 
Positive .047 .065 
Negative -.061 -.034 

Kolmogorov-Smirnov Z .763 .722 
Asymp. Sig. (2-tailed) .605 .675 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 
آزمون نیست لذا بایستی از دار معنی متغیر نشخوار فکری، تعارضات زناشویی  دوبرای  اسمیرنوف-کولموگروف جا که آزموناز آن 

 .استفاده نمود پارامتریک های

 .دارد وجود رابطه زناشویی تعارضات با فکری نشخوار بین اصلی تحقیق فرضیه
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 زناشویی تعارضات با فکری ارنشخو بین پیرسون همبستگی ضریب آزمون -1 شماره جدول

 

 تعارضات 

 زناشویی

 نشخوار

 فکری

 تعارضات

 زناشویی

Pearson 
Correlation 

1 **.428 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 124 103 

 نشخوار

 فکری

Pearson 
Correlation 

**.428 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 103 156 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-
tailed). 

 
 داری معنی سطح با (428/0) داری معنی رابطه زناشویی تعارضات با فکری نشخوار بین دهد می نشان باال جدول های یافته

 .دارد وجود 0/000

 بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

یافته ها نشان دادند بین نشخوار فکری با  .بین نشخوار فکری با تعارضات زناشویی رابطه وجود دارد اصلی پژوهش،فرضیه 

و حق طلب ( 6434)رجبی (6431)نتایج با پژوهش نامدارپور و همکاران .تعارضات زناشویی رابطه معنی داری وجود دارد

این  .از آن جایی که نشخوار فکری به عنوان افکار مقاوم وعود کننده پیرامون یک موضوع تعریف می شود .(، همسو است6434)

نشخوار فکری،  .کار به طریق غیر  ارادی، وارد آگاهی می شوند وتوجه را از موضوعات مورد نظر واهداف فعلی منحرف میسازنداف

سازمان شناخت های فرد را تحت تاثیر قرار می دهد و این اختالل در سطح روابط زناشویی  ارتباط های فرد را مختل می کند و 

مانند روان  یفرد یها یژگیو .سردگی در فرد بر رضایت زناشویی تاثیر منفی می گذاردافزایش احساس اف با کاهش همدلی و

 یها یژگیخاص مانند پاسخگو نبودن، و یها یژگیبا و یو همسر  نییو اعتماد به نفس پا یعدم مهارت ارتباط ،یرنجور

تواند منجر به حل نشدن  یم یریو نفوذ ناپذ ی، کنترل گر(بودن یو اجتناب ینیبدب ،یعاطف یسرد)سخت داشتن  یتیشخص

است و نشخوار  یبروز نشخوار فکر ،ییحل نشدن تعارضات زناشو امدی. پدینما دیآنها را تشد یگردد و حت ییتعارضات زناشو

 یم جادیرا ا یشتریفرد استرس ب یشود. تعارضات برا یم ییتعارضات زناشو افتنیو شدت  شتریهم منجر به استرس ب یفکر

 یداشته باشند. منابع عموم یمتناقض یها تیها و اولو زهیاهداف، انگ نیدهد که زوج یاسترس در روابط رخ م یکند. هنگام

و قدرت،  یبراختالف در برا ،یمشکالت مال گر،یکدیشده با  یزمان سپر ت،یمیتعارض مشتمل بر انتظارات برآورده نشده، صم

با هم  یتعارضات حل نشده و استرس وقت .ادات نامطلوب و... استحسادت، ع ،یفرزندپرور ،یو خانوادگ یخانگ یها تیمسؤول

 دو حل تعارض دشوار است و به نوبه خو تیریدهند.مد یرابطه را در معرض خطر قرار م نیبخش تر  تیرضا یهمراه شوند، حت

 ( .311: 6431از استرس باشد)نامدارپور و همکاران، ) یتواند منبع قابل مالحظه ا یم

یافته ها نشان می دهد بین عاطفه مثبت و منفی با  .ین عاطفه مثبت و منفی با تعارضات زناشویی رابطه وجود داردب :فرضیه دوم

  .هم خوان است(6433)نتایج تحقیق با پژوهش مطهری و همکاران .تعارضات زناشویی رابطه معنی داری وجود ندارد

 

 

http://www.tajournals.com/
http://dx.doi.org/10.21859/psychol-02035


 33-17، ص 7331 پاییز، 3، شماره 2دوره ،  روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم تربیتیفصلنامه علمی تخصصی 
ISSN: 2588-3976 

http://www.Tajournals.com 

 

43 

 http://dx.doi.org/10.21859/psychol-02035 

 پژوهشیپیشنهادات 

 ن زوجین،باید آموزش های الزم را برای از بین بردن آن بایدد دقدت الزم را نشدان نشخوار فکری در بی در خصوص شکل گیری

 داد.

  در مدورد عواقدب تعارضدات پیشنهاد می شود رسانه های گروهی و دانشگاهها به خانواده ها و افراد جامعده اطالعدات بیشدتری

 زناشویی دهند.

  ن و تعارضات زناشویی می تواند منجر بده بهبدود مهارتهدای نشخوار فکری واز بین بردن آدر سیاست های کلی،توجه کردن به

 زندگی زوجین شود.

   نشخوار فکری و تعارضات زناشویی و اینکه تا به حال پژوهش های چندانی در ایدن زمینده انجدام با توجه به جدید بودن بحث

 نشده، توصیه می شود این افراد از جنبه های روانشناختی و اجتماعی هم بررسی شوند.

 فهرست منابع:

( بررسی نقش نشخوار فکری بر بهزیستی روانشناختی و اضطراب در همسران بیماران مبتال به سرطان در 6433) یوسفی، محمد -

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد.استان قم

زایمان، پایان نامه نشخوار فکری برعاطفه مثبت و منفی در زنان مبتال به افسردگی پس از  رابطه بررسی( 6433) مختاری، حسین -
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the relationship between rumination 

and marital conflicts in people referring to counseling center in Gonbad city in 

1396. This research is descriptive-correlative research based on the nature of the 

subject and the desired goals. The statistical society consists of 380 couples who, 

referring to Morgan's table, have come to the center of family intervention and 

family counseling in the city of Gonbad in the year 96 due to extreme conflicts 

both in the normal way and by the judiciary. 191 cases were selected by simple 

random sampling. The required data of the research were standard questionnaires. 

In this research, two questionnaires were used for questioning rumination 

questionnaire Nullen Hoeksamomaro (1991) and Marital Conflict Questionnaire 

(MCQ-R). To analyze the information, descriptive statistics were used to fit the 

data. Descriptive statistics techniques such as central indexes and dispersion were 

first described, then by using inferential statistics techniques, including prototypes 

Because of correlation and regression, research hypotheses were tested by SPSS 

software. Meanwhile, the normality of the data was examined by Gulmogrov-

Smirnov test. The results of the research hypotheses showed that there is a 

significant relationship between rumination and marital conflicts. 
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