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 ثر در نشخوار فکری زنان دارای تعارضات زناشوییؤبررسی عوامل م
 

 4فشارکی اله محمدی ، رحمت3، فاطمه بهرامی2مریم فاتحی زاده، 1فهیمه نامدارپور
 

 چكيده

بررسی عوامل حاضر،  پژوهشبنابراین، هدف از انجام پذیری زنان در این زمینه بیشتر است.  و میزان آسیب نمایدهای مختلفی ایجاد  تواند آسیب نشخوار فکری می :زمینه و هدف

 .بودثر در نشخوار فکری زنان دارای تعارضات زناشویی ؤم

زن دارای  15با  ها دادهروش غیر تصادفی هدفمند انتخاب شدند.  بهها  گرفت. نمونهبه صورت کیفی و با روش تحلیل مضمون )تماتیک( انجام  این مطالعه ها: مواد و روش

 .از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده گردید ،ها آوری داده جمع جهتتعارضات زناشویی، به حد اشباع رسید. 

زا )مشکالت جنسی، مشکالت مالی و شغلی، انتظارات  عوامل استرس شامل ی اصلیها مقوله فرعی حاصل شد. مقوله 14مقوله اصلی و  3 ،دست آمدهه های ب از محتوای داده ها: یافته

اعتماد به نفس پایین( و  و های ارتباطی رنجوری، عدم مهارت های فردی )روان های خانوادگی(، ویژگی های ارزشی و تفاوت های شخصیتی، تفاوت برآورده نشده، ناکامی، تفاوت

 .بود های سخت داشتن و نفوذ ناپذیر بودن( گری، پاسخگو نبودن، ویژگی های همسر )کنترل ویژگی

خود را از  ، تعارضات زناشویی قابلیت حلپیدا کندهای فردی تداخل  های همسر با ویژگی ، اما هنگامی که ویژگیباشد فکری میانداز نشخوار  زا راه عوامل استرس گیري: نتیجه

شود و این چرخه  افزایش تعارضات زناشویی می ، باعثنشخوار فکری است. نشخوار فکری از یک سو منجر به افزایش استرس و از سوی دیگر ،و پیامد آن دهد میدست 

 .دهد سازی را شکل می خودتداوم

 فردی، همسرانهای  زا، ویژگی فکری، تعارضات زناشویی، عوامل استرس نشخوار هاي کلیدي: واژه
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 مقدمه
یکخخی از الگویخخای  ینخخی اسخخت کخخه در    (، Ruminationنشخخاوار فکخخری ) 

. (1عود اختالالت ییجانی به ویژه افسردگی نقخ  اساسخی دارد )   شناسی و سبب
بخه عنخوان افکخار     اغخب کند و  صورت چندین نوع فکر بروز میه بنشاوار فکری 

(. در 2) شخود  شناخته می ،افسرده کننده که در پاسخ به خلق پایین است چرخان و
باشد که  میپاسخ شناختی خودکار  و نوعی نشاوار فکری یک عادت  ینی ،واقع

تخوان   (. مخی 3خلق و خوی پایین شرطی شده است ) مانندیایی  نسبت به محرک
بخه  در آن مدار اسخت کخه افخراد     ای ییجان گفت نشاوار فکری یک پاسخ مقابله

یری کخارگ   کننخد بخدون بخه    واسطه تفکخر مکخرر در مخورد رویخدادیا، تخال  مخی      
 ،(Active problem solving techniquesله فعاالنه )أیای حل مس تکنیک

 ادآور خود کخه حاصخل آن رویخد    تری را نسبت به خلق و خوی مالل بین  عمیق
 (.4دست آورند )ه ب ،است

مدار و خودمتمرکز  فکری ییجان فرد را در نشاوار ،فکری منفعالنه نشاوار

شود افراد برای حخل مشکالتشخان کمتخر از     یکند. این درگیری باعث م درگیر می
 یای ناسازگار و و بیشتر پاسخ (5ساختار استفاده نمایند )دارای  له فعال وأحل مس

تعهد کمی  یا رضایت و (. آن6) بدیندحتی خطرناک به یک دلاوری بین فردی 
 (. 7) دارند خود یای حل نسبت به راه

 تخر و  خلق افسرده را طخوالنی  یای آور، دوره پاسخ نشاواری به تجربه مالل
در شخروع و   ،(. نشاوار فکری به عنوان یخک مکانیسخم قخوی   8کند ) شدیدتر می

(. در مطالعخات طخولی مقیخا     9شدت مشخایده شخده اسخت )   ه ادامه افسردگی ب
م افسخردگی را در  ییای افسردگی اساسی و عال بزرگ، نشاوار فکری شروع دوره

کند و واسطه اثرات دیگخر   بینی می فسرده پی افسرده و در حال حاضر ا افراد غیر
نشخاوار فکخری بخا    توان گفخت کخه    . می(10) عوامل خطرناک بر افسردگی است

یای  یای افسردگی، دوره پذیری نسبت به خلق و خوی افسرده، شروع دوره آسیب
 یمچخون ماتلخ  افسخردگی    یخم عال ،تر و شدیدتر افسردگی و یمچنین طوالنی
 (.11خودکشی مرتبط است )خوابی و افکار  بی

 مقاله پژوهشی
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عاطفخه و   ،نشخاوار فکخری   نشخان داده اسخت کخه   یای تجربی نیز  پژوی 
 بخه  (. این تشدید منجر12کند ) احسا  منفی فعلی و شناخت منفی را تشدید می

طخوری کخه باعخث بخروز     ه ب ؛شود خطرناک می در برخی مواردنتایج منفی و  بروز
گردد. انگیخز ،   مد میاله ناکارأحل مس و تر م بالینی افسردگی، تفکر بدبینانهیعال

 ،نهایخت  در دارد و ثر بخاز مخی  ؤاو را از فعالیت م ،شناخت فرد آسیب دیده تمرکز و
 (.1گردد ) منجر به افزای  استر  می

تواند با حخل   یای نشاواری به ینگام خلق افسرده می پاسخ ،به عبارت دیگر
در نتیجخه،  فرد آسخیب وارد نمایخد.   ثر مداخله کند و به انگیز  و ابتکار ؤله مأمس

را از  خودفرد کارایی  شود میو باعث  گردد میم افسردگی حفظ یتمرکز روی عال
افرادی کخه بخه ینگخام     ،دست بدید و در رفتاریای سازنده شرکت نکند. در واقع

شخوند، بخرای شخروع رفتاریخای      احساساتشان متمرکز می روی خود و ،خلق منفی
 (.13گردند ) انگیزه میکارساز دچار کای  

افخراد کلیخدیای    که تواند باعث شود آور می درگیری در نشاوار فکری مالل
ه نقطخه نرخرات خخود را از دسخت     ایخ فرصخت ار  اجتماعی مهم در خالل گفتگو یا

انگیز  پخایین،   ،دقت باشند. در کل یایشان بی یا نسبت به یمسر و بچه بدیند و
 منجر بخه ار فکری ناخواسته، ممکن است شناخت ناقص یا نقص رفتاری و نشاو

آخخرین   یخای افسخردگی گخردد.    تن  و تقویت نشخانه  افزای  سطح مشکالت و
(. نشاوار فکخری  1) باشد میآور، ادامه نشاوار فکری  نتیجه نشاوار فکری مالل

کسخب بیخیرت دربخاره     آن،یخد   باشخد و   مخی ای از افکار منفی درگیر  در چرخه
حل برای آن است و نتیجه واقعخی آن   ابی به راهیو دستمشکل، افکار و احساسات 

 .باشد میشدت باشیدن به افکار منفی و بدتر کردن خلق  اغلب
کخه نشخاوار فکخری در زنخان بخی  از       ندا هیای متعددی نشان داد پژوی 

یای زیخادی   واسطه استر ه (. از یک سو زنان ب14، 15)شود  مشایده میمردان 
( و 16) وجخود دارد یخا   فکخری بیشختر در آن   تمایل به نشاوار ،کنند که تجربه می
قابل اعتماد بودن دیگران  بینی نسبت به جهان و بین رفتن خو  یمین باعث از

زنخان   ،فکری یستند. از سوی دیگخر  خوراکی برای نشاوار ،شود. این تجارب می
تخوان   که از آن جمله می کنند نسبت به مردان گزار  میرا تری  یای مزمن تن 
ای برای تفخاوت   تواند رابطه می اشاره نمود و اینمد پایین و ازدواج نامناسب ادربه 

 (.17جنسی در نشاوار فکری باشد )

یا حاکی از آن است چه زنانی کخه باوریخای محکمخی دربخاره کنتخرل       یافته
روی حخواد  مهخم زنخدگی    بر تسلط  ولیت برای روابط وؤییجانات، احسا  مس

از مخردان مسختعد    ترن که باوریای ضعیفی دارند، ممکن است بیشخ چه آنا و دارند
به یمراه احسا  ضع  درباره مذکور ترکیب سه عامل  اما ،نشاوار فکری باشند

. بسخیاری از زنخان ممکخن اسخت     شخد فکری خواید  نشاوار منجر به بروز ،یا آن
امخا بخاز یخم مسختعد نشخاوار فکخری        ،سه عامل احسا  ضع  نکنند درباره یر

باشند. ممکن است زنان روی حواد  مهم زندگی خود تسلط کافی داشته باشخند،  
یا درباره آینگ ییجانی  آن نشان دیند. شایداما باز یم به نشاوار فکری تمایل 

و نسبت به مشکالت مربوط به روابطشخان گخو  بخه     یستند ارتباطاتشان نگران
حواد  مهم زنخدگی   براعتقاد دارند حتی زمانی که  بر این، . عالوهباشند میزنگ 

ممکخن   ،دکنن تجربه می باز یم ینگامی که ییجانات منفی را ،ندیست خود مسلط
له باعخث  أو ایخن مسخ  است که ییجاناتشان غیر قابل کنترل نمایند است احسا  

(. بخه طخور کلخی، زنخان     1کننخد )  یا به نشاوار فکخری گخرای  پیخدا    شود آن می
گذارنخد   تری را نسبت به شویران خخود بخه نمخای  مخی     رفتاریای ارتباطی منفی

به صورت منفی رفتخار مقابلخه بخه مرخل را بخه نمخای        نیز (. اگرچه شویران 18)

، اما زنان با فراوانی بیشتری از مقابله بخه مرخل منفخی در طخول تعامخل      گذارند می
 (.19کنند ) استفاده می

توانخد فخرد را    که نشاوار فکری مخی  داده استنشان ماتل   نتایج مطالعات
طوری که ابتدا فرد درگیر خلق منفخی  ه ب ؛یای ماتل  دچار مشکل کند در حیطه

بخه   ،نهایخت در  د وگخرد  انگیزه او ماتخل مخی   ، شناخت وشود میمد اافکار ناکار و
پخذیری زنخان    که میزان آسیب شود. با توجه به این سمت افسردگی سوق داده می

بسختر مناسخبی    اغلبتعارضات زناشویی  از مردان است و ترار فکری بیشاز نشاو
تواند زندگی زناشخویی   رسد نشاوار فکری می ، به نرر میباشد برای ایجاد آن می
ثر ؤبررسی عوامخل مخ   ید  از انجام تحقیق حاضر، بنابراین،را به مااطره اندازد. 

 .بودتعارضات زناشویی  زنان دارایدر نشاوار فکری  بر
 

 ها مواد و روش
( Thematic analysisاین پژوی  کیفی با رو  تحلیل مضمون یا تماتیک )

فکخری زنخان دارای    بررسی محتخوای نشخاوار   آن،ید  از انجام  و انجام گرفت

صورت یدفمند از بین زنخانی کخه بخرای حخل     ه ب یا تعارضات زناشویی بود. نمونه

ره شهر اصخفهان مراجعخه کخرده    به مراکز مشاو 1395تعارضات زناشویی در سال 

 به پخژوی   ورود. شرایط انجام شدمیاحبه بالینی  با آنانانتااب شدند و  ،بودند

 فکخری و  محخرز شخدن نشخاوار    سخال از زنخدگی مشخترک و    گذشخت دو شامل 

داشخختن مشخخکالت حخخاد  . در آسخختانه طخخالق بخخودن وبخخودتعارضخخات زناشخخویی 

خروج در نرخر گرفتخه شخد. بخا     نیز به عنوان معیاریای  شاییتی شناختی و روان

سپس  .شدندز شرایط مناسب انتااب یخروج، افراد حا یای ورود و توجه به مالک

 جهخت یخا توضخیح داده شخد و بعخد از اعخالم رضخایت        ید  از میاحبه برای آن

 یا آغاز گردید. و میاحبه اخذیا  نامه کتبی از آن ، رضایتمطالعهشرکت در 

یر میخاحبه حخدود    و صورت نیمه ساختار یافته بوده نجام میاحبه برو  ا

شناختی آغاز شخد   االت جمعیتؤیا با س طول انجامید. میاحبهه دقیقه ب 100تا 45

االت باز که متناسب بخا ایخدا  تحقیخق طراحخی     ؤبا س ،و پس از گرم شدن فضا

مبهمخی   اتیخای میخاحبه شخوندگان نکخ     گاه در پاسخخ  یر ادامه یافت. ،شده بود

ه دینخد تخا   یخ کخه توضخیحات بیشختری ارا   گردید  خواستدریا  از آن ،شد مشایده

یخا بخه    رسیدن یافته یا تا . میاحبهشودیکسان  آنانیای  برداشت یمگان از پاسخ

یخی  داده جدیخدی    ای که در سه میخاحبه آخخر   گونهه ب؛ درجه اشباع ادامه یافت

 حاصل نشد.

یخا کخه    تخک میخاحبه   به، ابتدا تخک یای حاصل از میاح جهت تحلیل یافته
 بخه دقخت روی کاغخذ آورده شخد و    و  گخو  داده شخد   چندین بار، ضبط شده بود

و کخد اولیخه بخه     شخد سخازی   جمالت مفهوم ت وا. عبارگردیدچندین بار بازخوانی 
که جمخالت   ای به گونه ؛و دوباره مورد بازخوانی قرار گرفت یافتیا اختیاص  آن

یای شبیه به یخم   مقوله در برخی مواردقرار گرفت و  یکدیگرشبیه به یم در کنار 
ه یخا بخ   یای اصلی و فرعی را از آن طوری که بتوان مقولهه ب گردید؛در یم ادغام 
اسختفاده شخد. در ایخن     Gubaاز رو   ،یخا  بررسی اعتبار یافته جهتدست آورد. 
تداوم  ثبات و یا در چهار محور )ارز  واقعی، کاربردی بودن، ارزیابی رو ، یافته

بخرای بررسخی ارز     (.20) گیرند میو مبتنی بر واقعیت بودن( مورد بررسی قرار 
بخه میخاحبه    ،یخا  لفخه ؤپخس از شناسخایی م   حاضر، یا در مطالعه واقعی بودن یافته

. نمودنخد اشخاره   ارایخه شخده  یخای   یا به یمان مقوله شوندگان مراجعه گردید و آن
و دوبخاره   ندحبه شونده دیگر انتاخاب شخد  سه میا ،بررسی کاربردی بودن جهت

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

02
9.

13
96

.1
5.

4.
9.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

bs
.m

ui
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352029.1396.15.4.9.4
https://rbs.mui.ac.ir/article-1-565-en.html


 

 
 

www.mui.ac.ir 

 و همکاران فهیمه نامدارپور 

 1396/  4/ شماره 15تحقیقات علوم رفتاری / دوره  461

تخداوم   . در ارزیابی ثبات وبه دست آمدیا  میاحبه قرار گرفتند و یمان یافته مورد
بخرای میخاحبه    طراحی و یاما به شکل دیگر پیشین،االت ؤاالتی شبیه سؤنیز س

در . دسخت آمخد  ه یای قبلی ب یا یمان مقوله از پاسخ آن گردید که یهشوندگان ارا
یخا توسخط سخه     برای بررسی مبتنی بر واقعیت بودن پخژوی ، کدگخذاری   نهایت،

 .بودیا  آن ییدأیا مورد ت یافته و متایص دیگر مورد ارزیابی قرار گرفت
 

 ها یافته
 زن دارای تعارضات زناشویی و نشاوار فکری بودند 15 پژوی ، کنندگان شرکت

 یخا بخین    ازدواج آن زمخان  مخدت سال قرار داشتند.  40تا  24که در محدوده سنی 
نفخر   5نفر دیخپلم،   6زیر دیپلم،  نفر 1 ،سطح تحییالتاز نرر سال بود.  15تا  2

شاغل و  نفر 6 ،. از این تعدادبودند ارشد کارشناسی نفر دانشجوی 3 کارشناسی و
  فرزنخد و  3یک نفخر   نفر دو فرزند و 6، ندنفر فرزندی نداشت 5 دار بودند. بقیه خانه

مقولخه فرعخی    14 مقوله اصلی و 3 ،یای مطالعه یافته . ازندفرزند داشت نفر یک 3
 که در ادامه به تفییل بیان شده است. دست آمده ب

مقولخه فرعخی تشخکیل شخده اسخت.       6ایخن مقولخه از    :زا عوامل استرس

رفخت از ایخن    گیرد و راه بخرون  یای نامطلوب قرار می ینگامی که فرد در موقعیت
بسختر   ،شخود  یا بی  از حد می تعداد این موقعیت داند یا شدت و یا را نمی موقعیت

، شخود و چنانچه فرد موفق به حل تعارض ن گردد میبرای تعارضات زناشویی مهیا 
تخر و   هشود و نشاوار فکری تعارضات زناشویی را پیچید میی نشاوار فکر درگیر
 نماید. می نشدنی حلحتی 

شاییتی بین زوجین اشاره  این مقوله به تفاوت :یتیشخص یها تفاوت

یر دو یخا یکخی از    ،شود یای شاییتی افراد متفاوت می ینگامی که تیپ .کند می
تخوجهی قخرار    شخود و مخورد بخی    کنند که نیازیای  دیده نمی زوجین احسا  می

یا یسختم   من از این زن» فت:گ 13 شماره کننده شرکتشود.  و آزرده می گیرد می
سال  دوولی به اون باشه  ،کنم تموم  می ،ارمی می و یمر سریع سر و ته کارکه 

مخن اون  »نیز بیان کخرد:   9 شماره کننده شرکت...«. ده کشه و لفت  می طول می
 «.خیلی معیاریای متفاوتی داشتیم ...زنی نبودم که اون دوست داشته باشه

 دارد؛یای متفاوت داشتن اشخاره   این مقوله به ارز  :یارزش یها تفاوت

 .طخرز فکخر متفخاوت داشختیم    »عنوان نمخود:   6 شماره کننده شرکتطوری که ه ب
اون دوسخت نداشخت کفخ  سخفید یخا       ...خیلی سنتی بود و افکار متفاوت داشتیم

 کننخده  شخرکت «. طوری بخود  یک سری این ،جورابم نازک نباشه ،شلوار لی بپوشم
یخم   بخا یمسرم در زمینه نحوه پول خرج کخردن خیلخی    من و: »گفت 15 شماره

عنخوان مرخال   ه بخ  ...من اگه پول داشته باشم تجمالت رو دوست دارم .فرق داریم
 «.یا پول یدر دادن یست گه این اما اون می ،بهترین مبلمان رو بارم

یخای فرینگخی و    این مقوله به تفاوت ها: هخانواد یفرهنگ یها تفاوت

مطخر  کردنخد کخه از    . برخی میاحبه شوندگان اشاره نمودیا  عدم تناسب خانواده
اظهار نمودند:  18 و 14شماره  کنندگان دارند. شرکتیم تفاوت  ظ فرینگی باالح
پدرم بخا عقخد طخوالنی    » :گفت 3شماره  کننده شرکت«. اختال  فرینگی داریم»

اختالفخات ایجخاد    عقخد طخوالنی بشخه    ...مخاه  سخه گفت حداکرر  می و ماال  بود
یخا انترخار    اما اون، خوام فامیل حر  بزنند نمی ،شه رفت و آمدیا زیاد می ،شه می

 «.عقد بمونم تا یمه کاریا ردی  بشه داشتند که من چند سالی تو

کم بودن میخل جنسخی،    اننداین مقوله به مشکالتی م :یمشکالت جنس

. بخخرای نمونخخه کخخردلی در زمینخخه جنسخخی اشخخاره یمسخخا و نبخخودن رابطخخه جنسخخی

 «.جنسخخی مخخن خیلخخی کخخم یسخختمیخخل »بیخخان کخخرد:  4 شخخماره کننخخده شخخرکت
خیلی دیخر بخه    رابطه جنسی ما قطع شده و»اظهار داشت:  7شماره  کننده شرکت

 «.کشه چند ماه طول می ...دیر یست

را نشان توقعات برآورده نشده  این مقوله تجارب تلخ و انترارات و :یناکام

پخای چخپ     ،ام مشکل جسمی داره بچه»عنوان نمود:  5شماره  کننده شرکت داد.
«. انترار داشتم حداقل مادر  بگخه آرامخ  براشخون فخرایم کخنم      ...مشکل داره
مرتبخه   پخنج  ،العخاده ا یخت شخدم    برون فخوق  سر بله»گفت:  1شماره  کننده شرکت

 «.کنسل شد

 دست دادن شغل و این مقوله به مشکالت مالی، از :یمشکالت اقتصاد

«. ورشکسخت شخده بخودیم   : »گفخت  14شخماره   کننده شرکت. نمودبیکاری اشاره 
 «.ضرر مالی پشت سر یم ...فکر یست  بی: »مطر  کرد 6شماره  کننده شرکت

 های فردی ویژگی
گیخری و دوام   که در شخکل  کند مییای فردی اشاره  این مقوله به مجموع خیلت

یخای   ویژگخی افتد.  اتفاق مینشاوار فکری نیز  ،آن دنبالبه  و ردتعارض نق  دا
 بود.مقوله فرعی  سهفردی زنان مورد میاحبه شامل 

طوری ه ب اشاره نمود؛حسا  بودن  این مقوله به زودرنجی و :یرنجور روان
و در مخوارد   کردنخد میاحبه شوندگان خود را حسا  و زودرنج معرفخی   بیشترکه 

 12شخماره   کننخده  شخرکت دیگر به طور غیر مستقیم به این مقوله اشاره نمودنخد.  
ل روحخی و روانخی   یبخه خخاطر مسخا    ...زودرنج یستم ه،اشکم دمه مشکم: »گفت
روحیخه  »: بیخان کخرد   9 شخماره  کننخده  شخرکت  «.یرهگ ام می گریه ،تر شدم حسا 
   «.دارم یعاطفی و حساس ،رنجور

ورز  تأجخر  این مقوله به عدم مهارت نخه گفختن و   :یارتباط ییا عدم مهارت
نداشتن مهارت برقراری یک مکالمه اثخربا    ،نبودن از یک سو و از سوی دیگر

من این توانایی رو نداشتم »اظهار داشت:  11شماره  کننده شرکت. نماید میاشاره 
 ...«.دونستم باید بگخم آره یخا نخه    نمی نه نگفتم، اصالً خوام، اصالً که بگم نه نمی

زنخم و اون   یا من یخه حرفخی مخی    خیلی وقت» :مطر  کرد 6شماره  کننده شرکت
و چه جخوری  ر دونم خواستم در صورتی که منروری نداشتم، نمی ؛شه ناراحت می

 «.بگم که باعث بحث نشه

. نمودکفایتی اشاره  این مقوله به احسا  ناتوانی و بی :نییبه نفس پا اعتماد

مخن بخا    ...خاصخی یسختند، ایخل جنگنخد     ایآدمخ : »گفت 15شماره  کننده شرکت

بیخان نمخود:    3شخماره   کننخده  شخرکت «. مبرنمیخا ای که دارم از پخس اینخا    عاطفه

شخماره   کننخده  شخرکت «. کنم کفایتی می وجود میاد احسا  بیه مشکالتی که ب»

 «.دونم ترسم و تقییر شویرم می ینوز می»مطر  کرد:  12

 های همسر ویژگی
و  گردیخد کند که از طر  زنان اظهار  یای یمسر اشاره می به ویژگی ضموناین م

بخین   یخا صخمیمیت از   وجود نیاید وه صمیمیتی در رابطه زناشویی بشود  باعث می

 بود.مقوله فرعی  چهار برود. این مقوله شامل

 اننخد یخای شایخیتی م   : این مقوله به ویژگیسات یمسر یتیشای ییا یژگیو

کنخد   سردی عاطفی اشخاره مخی   بددل بودن، سرد بودن، وسواسی بودن، اجتنابی بودن و

 2شخماره   گانکنند شرکت .رو شود هارتباطات بین فردی با مشکل روبشود  که باعث می

مشکالت زندگیمون از سخر بخددلی  یسخت،     ،خیلی بددل یست »بیان کردند:  14و 

از نرر عاطفی سخفت و  »گفت:  15شماره  کننده شرکت ...«.تهمت زدن و بدبین بودن 

 «.شه تو  از لحاظ عاطفی نفو  کنی نمی ،ساته
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این مقوله به رفتاریای کنتخرل کننخده از طخر  یمسخر اشخاره       :یگر کنترل
که از آن جملخه   گونه اختیاری از خود ندارد ای که طر  مقابل یی  به گونه نمود؛
 اشاره کخرد.  یای ماتل  یتدایجاد محدوو  گیری در یمه امور تیمیم توان به می

 «.دوست بشممن با کسی  هار  شویرم نمی»اظهار نمود:  10شماره  کننده شرکت
«. کنخه  مرخل بچخه کوچیخک بخا آدم رفتخار مخی      »گفخت:   6شخماره   کننخده  شرکت
کنه  مشاص می ،یا با اون یست گیری تیمیم»بیان کرد:  2 شماره کننده شرکت

بخرای مخن یخم     .کجا این رو بپو  و نپخو  ، چی بپو  ،کدوم مغازه خرید کن
 «.کنه تعیین تکلی  می ،گیره می  تیمیم

نبودن صخمیمیت   و این مقوله به حامی نبودن یمسر یمسر:پاساگو نبودن 
)یمسرم( بخه   خود » :اظهار داشت 2شماره  کننده شرکت. کند میو توجه اشاره 

خوانخد   داد که یر کار دوست دارند بکنند، یخر حرفخی مخی    یا اجازه این رو می اون
 کننخده  شرکت«. گذشت راحت از کنار  می ،کردند وقتی تویین به من می .بزنند
بخه خخودم    ،زنخم  بخرا  تیخپ مخی    ...کنخه  به من نگاه نمخی »بیان کرد:  12شماره 
خیلخی  : »مطخر  کخرد   2شخماره   کننخده  شرکت «.کنه اصالً توجه نمی ، امارسم می

 «.خوردم، شویرم چرا منو دوست نداره مواقع حرص می

اجازه دخالخت بخه    این مقوله اشاره به این دارد که یمسر :یرینفو ناپذ
پذیری و انعطا  ندارد.  قابلت توافق دیگر، به عبارت و دید یمسر  را نمی

یر کخاری کخردم بخه     ...لی فایده نداشتو»بیان کرد:  2شماره  کننده شرکت
بیخان نمخود:    8 شخماره  کننخده  شخرکت  «.ای نداشخت  بست رسید و نتیجه بن
 ده و بعخد بخه گخو      انجخام مخی   رو که یواشخکی کخاری   مشکل دیگه این»

 «.رسه میمن 
 

 گیری بحث و نتیجه
فکری زنخان دارای   ثر در نشاوارؤبررسی عوامل م حاضر، ید  از انجام پژوی 
مقوله فرعخی   14 مقوله اصلی و سهیای پژوی  در  یافته. تعارضات زناشویی بود

رو  هینگامی که زنان با استرسخی روبخ   بر اسا  نتایج به دست آمده،. شدخالصه 
جخوری، عخدم مهخارت    رن نیخای فخردی ماننخد روا    چنانچه دارای ویژگی ،شوند می

ماننخد   یخای خخاص   ویژگخی بخا  ارتباطی و اعتماد به نفس پایین باشند و یمسری 
 و یای شاییتی سات داشتن )سردی عخاطفی، بخدبینی   پاساگو نبودن، ویژگی

نخد  توا مخی ایخن عوامخل   باشخند،  داشته اپذیری نگری و نفو  کنترل اجتنابی بودن(،
را تشدید نمایخد. پیامخد   یا  حتی آنمنجر به حل نشدن تعارضات زناشویی گردد و 

و نشخاوار فکخری یخم     است بروز نشاوار فکری ،حل نشدن تعارضات زناشویی
د. تعارضات برای شو منجر به استر  بیشتر و شدت یافتن تعارضات زناشویی می

 1کخه در شخکل    ونخه گ و این چرخخه یمخان   کند میفرد استر  بیشتری را ایجاد 
 .یابد میادامه  است، نشان داده شده

یخا و   دیخد کخه زوجخین ایخدا ، انگیخزه      ینگامی استر  در روابخط ر  مخی  
یای متناقضی داشته باشند. منابع عمومی تعخارض مشختمل بخر انترخارات      اولویت

برآورده نشده، صمیمیت، زمان سپری شده با یکدیگر، مشکالت مخالی، اخختال    
یای خخانگی و خخانوادگی، فرزنخدپروری، حسخادت،      ولیتؤقدرت، مس در برابری و

(. تعارضات حل نشده و استر  وقتی با یم یمراه 21است )... عادات نامطلوب و
(. 22دینخد )  ترین رابطخه را در معخرض خطخر قخرار مخی      با  حتی رضایت ،شوند

ای  حرخه مال  تواند منبع قابل خود می نوبهمدیریت و حل تعارض دشوار است و به 
 (.23از استر  باشد )

 
 ثر در نشخوار فکری زنان دارای تعارضات زناشوییؤعوامل م. 1شکل 

 شود. یو انترارات برآورده نشده م یزا شامل یرگونه مشکل، فقدان، ناکام عوامل استر 

 
یخای فخردی    یخای یمسخر و ویژگخی    زا ینگامی که با ویژگی عوامل استر 

مد نباشد، فرایند حل مشکل اکند، چنانچه این تعامل به صورت کار تعامل پیدا می
ینگخامی کخه زوجخین پاسخاگو نیسختند،       ،د. در واقخع سخاز  رو مخی  بخه را با مانع رو

کاینخد، امخا ینگخامی کخه      و از سطح رضایت خود می شود میمشکالتشان بیشتر 
 (.24) نمایند میبه حفظ رضایت کمک  ،دیند ساز را تغییر می زوجین رفتار مشکل

دینده برای سخاخت روابخط     زوجین به منرور تبدیل تعارض به یک سازمان
به انطباق ارتباط خخود بخا تقاضخایای بخافتی کخه بخا آن مواجخه         ،تر و شادتر سالم
یمسخران زنخانی    بیشختر که  نشان داد مطالعه حاضر نتایج(. 25نیاز دارند ) ،یستند

یخای زنخان    قابلیت این انطباق را ندارند. ویژگی ،که دارای نشاوار فکری یستند
 نیخز  یای ارتباطی و اعتماد به نفخس پخایین   رنجوری، فقدان مهارت یمچون روان
حالخت   اسخت، رنخج  . فخردی کخه زود  شخود  مخی پذیری بیشتر خودشان  باعث آسیب

وی غالخب   رنجوری بر ، رواندر این شرایطشود و  ایجاد می عاطفی منفی برای او
. (27، 28) باشد ثباتی خلق و خو می بی ،رنجوری (. عنیر اصلی روان26گردد ) می

ثباتی خلق  که یمبستگی مستقیمی بین بی ه استمتعدد نشان داد نتایج تحقیقات
این تکانشگری فخرد را از رونخد حخل     ،(. در واقع29، 30و تکانشگری وجود دارد )

رنجورخخویی یخک ویژگخی     کخه روان  کند. با توجخه بخه ایخن    ثر خارج میؤله مأمس
پایدار فرد برای پاسادیی بخه اسختر  بخا     به نسبتتمایل  اب کهشاییتی است 
قخادر   ،ینگامی که فرد درگیر عواط  منفخی شخد   ،(31) ارتباط داردعواط  منفی 
ثر فعال باشد و ایخن حخاکی از عخدم    ؤطور مه در فرایند حل مشکل ب نیست بتواند
 گردد. منجر به نشاوار فکری می نیز حل نشدن تعارضباشد و  میحل تعارض 

طخور  ه زا نیستند، بلکه بخ  افراد، پاسخ دیندگان منفعل به رویدادیای استر 
 صخورت ه و گخایی بخ   نماینخد زا مقابلخه   کنند بخا محخرک اسختر     فعال تال  می

بر اسخا  نتخایج بخه    دیند.  نشاوار فکری به آن واکن  نشان می مانندناسازگار 
 جهخت نقخ  مهمخی    ،زا نشاوار فکری در رابطه بخا عوامخل اسختر     دست آمده،

تحقیقخات گسخترده،    مطابق با نتایج(. 32) کند م افسردگی ایفا مییبینی عال پی 
( و موجخب  33) کنخد  اثر را ترغیخب مخی   نتیجه و بی نشاوار فکری حل مشکل بی

(. ایخن  34) قابل حل و گیج کننده ارزیابی شوند غیر به صورت شود مشکالت می
تواند به نوبه خود خلق و خوی ضعی  را در کوتاه مدت تشخدید کنخد و    له میأمس

 (.32دید ) شناسی افسردگی در بلندمدت توضیح  نق  آن را در سبب

ن  به استر  و سخبک  در واک ،فرایندیای شناختی یمچون نشاوار فکری
آغخاز افسخردگی شخناخته     جهتبین قوی  شناختی منفی نیز به عنوان عوامل پی 

 یای یمسرویژگی

 نشاواریای فکری

 یای فردی ویژگی

 زاعوامل استر  نشده تعارضات حل
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محتوای شخناختی منفخی را    ،(. افرادی که دچار نشاوار فکری یستند35اند ) شده
فخردی    زای بخین  (. عوامل اسختر  36کنند ) زا تکرار می بعد از رویدادیای استر 
(. یخک نشخاوار کننخده فکخری     37) باشد میم افسردگی یعامل خطری برای عال

رفتاریای  ل شایی ویاین احسا ، مسا که ممکن است احسا  افسردگی کند
به دنبخال  شود.  محسوب می حتی تهدیدی برای او دید و ثیر قرار میأرا تحت ت او
ممکن است نتخایج   و افکار منفی او دوری کندا  از خطر  انترارات بدبینانه با آن،
)به عنوان مرخال  نماید ایجاد مشکل  برای او و کندبینی  پی  منفی راانترارات  و

 ،(. در واقخع 1یمسخر  دربخاره مشخکالت زناشخویی( )     بخا  رو شدن به رواز طریق 
با احتمخال   ،کنند نشاوار فکری می زندگی زای افرادی که پس از حواد  استر 

کری واکن  شوند. این نشاوار فکری تحت عنوان نشاوار ف بیشتری افسرده می
پخژوی ،  نتخایج بخه دسخت آمخده از     (. با توجه به 35شود ) به استر  شناخته می
در  مهمخی نقخ    ،شخود  واکخن  بخه اسختر  ایجخاد مخی      نشاوار فکری کخه در 

 کند. شناسی افسردگی ایفا می علت

امخا   ،ندشخو  دیخی مخی   یمه افراد پس از تجربه استر  وارد چرخه خخودنرم 
ایخن چرخخه خخارج     بخه سخاتی از   ،پذیر یستند سیبافرادی که از لحاظ شناختی آ

بخه   ،شوند رو می ه(. زمانی که افراد با یک حادثه منفی در زندگی روب38) دگردن می
که توجهشان به سمت مشخکل معطخو  شخود، روی نخایماوانی بخین       اینجای 

توجخه بخه    ،(. به طور طبیعی39)کنند  میحالت موجود و وضعیت مطلوب متمرکز 
کردن ایدا  یخا پخرت کخردن حخوا       حل، ریا کردن راه نایماوانی باید به پیدا

 دیخی اسخت.   برای خروج از چرخه خخودنرم  ییای هیا، شیو یمه این راه. ختم شود
دیی مشکل  برای خروج از چرخه خودنرم ،پذیری بیشتری دارند افرادی که آسیب

درک شخده اگخر غیخر ممکخن      ییا یتوجه نکردن به نایماوان یا آنبرای  و دارند
 بدون ایخن  گردد، دیی مداوم ختم تواند به خودنرم می بسیار دشوار است و ،نباشد
تخوان تحخت عنخوان نشخاوار      باشی داشته باشد که از آن مخی  حل رضایت که راه

حفخظ   سخاز و  یای افسخرده  (. نشاوار فکری به کمک طرحواره40فکری یاد کرد )
 تخر و  ای سخازگارانه  مخانع رایبردیخای مقابلخه    فسخره و باعث تخداوم خلخق ا   ،یا آن

کخه   نمایخد یایی را ایجاد  گردد. نشاوار فکری ممکن است مکانیسم تر می فعاالنه
نشخاوار فکخری    ،شود. در واقع به عوامل خطرناک متفاوت برای افسردگی تبدیل 
 یرنجخورگرای  روان بینی کمتخر و  به بیشتر شدن فشاریا، حمایت اجتماعی و خو 

 ،انخدوه  تمایل به نشاوار فکری بخه ینگخام غخم و    ،واقع در گردد. بیشتر منجر می
 (.17) باشد مییای فردی  تابع تفاوت

چرخخه   برای  دشوار است تا از ،کند زمانی که فرد نشاوار فکری را آغاز می
کخه ایخن تردیخد موجخب      گخردد  تردید می له دچارأآن خارج شود و درباره حل مس

از جملخه   بخر اسخا  نتخایج مطالعخه حاضخر،     شخود.   کخری مخی  افزای  نشخاوار ف 
یای فردی که در بستر روابط زوجی منجر به تمایل فرد به نشاوار فکری  تفاوت
 بخه نفخس و   فقخدان اعتمخاد   یخای ارتبخاطی و   نداشتن مهارت توان به ، میشود می
بخه   یخا، عخدم اعتمخاد    فقدان مهارت که رسد . به نرر میاشاره نمودرنجوری  روان

پخذیری منجخر بخه     این آسخیب  نماید و پذیر می فرد را آسیب ،رنجوری نفس و روان
رنجخورگرایی   روان ونشاوار فکری ی بین دار یشود. رابطه معن نشاوار فکری می

 (40شوند ) وارد چرخه نشاوار فکری می بیشتر پذیر ( و افراد آسیب36) وجود دارد

 .در یمین راستا بود حاضر نیزنتایج پژوی  که 
شود تعارضات زناشخویی حخل    توان گفت آنچه که باعث می می ،طور کلیه ب

گخردد، تخداخل سخه عامخل      میبا   گیری یک تعامل رضایت نشود و مانع شکل
بخا   .باشخد  مخی « یای یمسر یای فردی و ویژگی زا، ویژگی عوامل استر »اصلی 

یا  از آن بی  یمیشه وجود دارد و باشی زا کم و که عوامل استر  توجه به این
، گخردد  انداز تعارضات زناشویی محسوب مخی  عامل اصلی راه و ناپذیر است اجتناب
ایخن  رسد ینگامی که  به نرر می ،رود که چرا قابلیت حل تعارضات از بین می این

کند،  تداخل پیدا می شاصیای فردی خود  ویژگی یای یمسر و با ویژگیعوامل 
توانخد منجخر بخه     می ،یای یمسر یژگیو یای فردی و کی  ویژگی بسته به کم و

چنانچخه زنخان از    نتایج تحقیق حاضر،حل یا عدم حل تعارضات شود. با توجه به 
رنجخوری   روان یای ارتبخاطی، فقخدان اعتمخاد بخه نفخس و      یک سو از عدم مهارت

یخا   کخه بخه نیازیخای آن    داشته باشندیمسری  با ،برخوردار باشند و از سوی دیگر
یخا ندیخد،    ن احسا  امنیت را بخه آ  و اشته باشدقابلیت نفو پذیری ند ،کندنتوجه 

طوری که از یک سخو  ه ب ؛افتد تعارضات زناشویی گیر می فرد در چرخه نشاوار و
شخود و از سخوی    باخ  مخی   شناختی خود  مانع یک تعامل رضایت نکات آسیب

ک نمایخد تخا بخا    یمسر نیز این قابلیت را ندارد که به او کم به دلیل این که ،دیگر
گرانه او را در مسیر مناسبی قرار دیخد، فراینخد حخل تعخارض بخا       رفتاریای حمایت

پاسخاگو نبخودن،   ماننخد   یخای یمسخر   ویژگخی  ،در واقخع گخردد.   می مواجهاشکال 
پذیری فرد را افزای  دیخد. فخرد    تواند شدت آسیب گری می نفو ناپذیری و کنترل

زا آن را فعخال   عوامل استر  د. یمچنین،دارپذیر آمادگی نشاوار فکری را  آسیب
. ینگامی که فرد نماید مییای سات یمسر به تداوم آن کمک  ویژگی کند و می

یابخد و دیگخر      کخای  مخی  ا مخدی اکار ،گیخرد  در چرخه نشاوار فکری قرار می
 و شخود  نمخی تعارض حل  ،ثر با مسایل برخورد نماید. بنابراینؤتواند به طور م نمی
. حل نشدن تعارض، استر  جدیخدی را  وجود دارد آن یچیده شدناحتمال پ حتی

 .یابد میکند واین چرخه ادامه  حاصل می
یخای   یای فخردی یمخراه بخا ویژگخی     نق  ویژگی حاضر یای پژوی  یافته

بخرای   ،داند. بنخابراین  ثر میؤیمسر را در بروز مشکالت زوجی و نشاوار فکری م
شود تمرکز درمخان   فکری، توصیه میقطع چرخه نشاوار  حل مشکالت زوجی و
کخای    یای ارتباطی، افزای  اعتماد بخه نفخس و   مهارت یاز یک سو روی ارتقا

 یای غیر قابل تغییر یمسر باشد. پذیر  ویژگی ، بردیگر یجوری و از سورن روان

و  صخورت گرفخت  روی زنخان  بخر  یخا فقخط    کخه میخاحبه   با توجخه بخه ایخن   
کخه   تخوان بخه طخور قطخع گفخت      نمخی ر شد، یا اظها یای یمسر توسط آن ویژگی

 ای انجخام مطالعخه  پیشخنهاد   بنخابراین،  ؟را دارند یا نه یا یا این ویژگی یمسران آن
 .شود یا توصیه می روی یمسران آن
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Factors Affecting Rumination among Women Having Marital Conflicts 
 

Fahimeh Namdarpour
1
, Maryam Fatehizade

2
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3
, Rahmatollah Mohammadi-Fesharaki

4 

 

Abstract 
Aim and Background: Rumination can cause various kinds of damage to which women are more vulnerable. Therefore, 

the aim of this study was to determine the factors affecting rumination among women having marital conflicts. 
Methods and Materials: This was a qualitative study in which a thematic analysis was carried out. The nonrandom 

purposive sampling method was used, and the research sample saturated upon selecting 15 women having marital 

conflicts. The semi-structured interviews were conducted to collect the data.  

Findings: After the content analysis, the resultant data included three themes and 14 subthemes. The themes were 

stressors (sexual problems, financial and occupational issues, unfulfilled expectations, frustration, personality 

differences, value differences, and familial differences), personal characteristics (neuroticism, lack of communication 

skills, and low self-confidence), and spousal characteristics (dominance, unaccountability, harsh characteristics, and 

imperviousness). 

Conclusions: According to the findings, stressors trigger rumination. However, when they interfere with spousal 

characteristics and personal rumination characteristics, marital conflicts will lose solvability and result in rumination. 

On the one hand, it increases stress. Besides, it increases marital conflicts, and forms this self-sustaining cycle. 

Keywords: Rumination, Marital conflicts, Stressors, Personal characteristics, Spouses 
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