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ارره راالرره زوجرری آسرری  وارد نمایررد. لررذا ایررن پررژوهش اررا هرردب اررسرری پیامرردهای نشررخوار 
ایرن پرژوهش اره شریوه کیفری ارا  روش:  فیری در زنان دارای تعارضات زناشوی  انجا  شد.
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 مقدمه 

که بين ز  گفته می عدم توافق   ناسازگاری ر یها  جهنگامی  که تعمارض  می دهد  شود 
کمه ها  (. تعارض در ر اب  ز ج3222، 1رخ داده اسد )کان اجتناب ناپمذیر اسمد، هنگمامی 

   2تفکممر  طبممیتشممدید شممده اغلممب سمموگیری در توجممه، هممای  دهممد هیجان تعممارض رخ می
(. طممالق اغلممب هنگممامی رخ 2631، 3تشممدید تعممارض را در پممی دارند)اسممزيتزبرگ  کیمموپ 

که افراد تعارض را در بافد رابطه زناشویی به درسمتی ممدیرید نمی می کننمد )فیمن م  دهد 
همما  در مرا بممد از فرزنممدان   توجممه بممه آنهمما  توانممد بممر توانممایی ز ج (. تعممارض می3222، 4  بممي 
که تعارض خود را بمه طمور سمازنده ممدیرید 3221، 5ذار باشد )ارل   برنمنتمثیرگ (.  الدینی 
همما در  تواننمد بممرای فرزنمدان خممود امنیمد عماطفی فممراهم آورنمد   هم نممین بمه آن کننمد می می

کم  تواننمد الگوهمای  کننمد   فرزنمدان می اتخاج رفتارهای اجتماعی مطلوب در ر اب  آتی 
کمامینگز   دیموی   الدین در طول تعمارض را بياموزنمد )مم ارتباطی مورد استفاده  ، 6کوی، 

کرده اند2662 گسترده به تعارض را شناسایی  همای مختلفمی  که به نام (.محققان سه پاسخ 
کی 7تعامل سازندهمانند  یما  اجتنهاب از تعهارض   13یا مواجهمه 9تعامل میرب، 8یا رفتار اشترا
رفتارهمممای تعامممم   (.2662، 11نمممارد، رابمممرت   دان ل ،اند )سمممیلز گیری نامگمممذاری شمممده کنممماره

کننده ح  مسقله مابد هستند، این رفتارهما مشمتم  بمر توجمه بمه همسمر،  سازنده منعک 
باشمممند  ممممی پذیری   مسمممقولید 12گمممویی پرده سمممازی   بی ارائمممه حمایمممد، درخواسمممد فاش

شممود تعاممم   مممی کممه منجممر بممه مشممکالتی جممدیهممایی  (. در تعارض2637، 13)فیينممی  کممارنتز
                          
1. Cahn, D.D. 
2. Polarized thinking 
3. Spitzberg, B. H., & Cupach, W. R 
4. Fincham, F. D., & Beach, S. R. 
5. Erel, O., & Burman, B 
6. McCoy, K., Cummings, E. M., & Davies, P. T 
7. Constructive engagement 
8. Cooperative behavior 
9. Destructive engagement 
10. confrontation 
11. Sillars, A., Leonard, K. E., Roberts, L. J., & Dun, T 
12. disclosure 
13. Feeney, J. A., & Karantzas, G. C. 
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گیمرد. تعامم   می دیگر سازنده نیسد، تعام  به صورت مخرب یا اجتناب از تعارض شک 
که در کماری اسمد،    اجبمار، سمرزنش   دغ  برگیرنده تهدیمد مخرب رویکردی غالب اسد 

گشمودگی نشینی، فاصله عقب  برگیرنده اجتناب از تعارض در    1گیری، فقمدان شمفافید   
کره  امتنمماع از بحممم دربمماره کممه تعاممم  سممازنده شممام  بحممم   مممذا موضمموع اسممد. درحممالی 

متقابممم  اسمممد، در تعامممم  مخمممرب   اجتنممماب از تعمممارض معممممواًل ایمممن فراینمممدها را نادیمممده 
کیفید رابطمه افمراد  گیرند   تعارض مستمر را ادامه می می دهند. تعارض مدا م بهزیستی   

 (. 2661، 2اندازد )بالبی را به خطر می
کممه ز ج یمیصممم ییزناشممو  رابطممه یمم رنممد وگونممه بمما هممم یاد بگهمما یمم مسممتلزم آن اسممد 

(. حمال ایممن سمموال 3221، 3النممگونگ   یارتبماا بر رارکننممد   وگونمه بمما همم متفمما ت باشمند)
مطرح میشود که ومه عامم  یما عمواملی در نحموه بمروز پاسمخ متفما ت افمراد نسمبد بمه تعمارض نقمش 

  دارد؟
کارآممممد ز 4رسمممد نشمممخوار فکمممری ممممی بمممه نظمممر نمممان یکمممی از عوامممم  دخیممم  در ممممدیرید نا

زناشممویی باشممد. نشممخوار فکممری بممه عنمموان تمرکممز تکممراری بممر افکممار   عواطممف هممای  ضتعار
(. تمرکمز فمرد بصمورت 3221، 5شود )بر دری  می منفی در مورد ی  عام  استرس زا تعریف

ری در توجمه نسمبد بمه ( هممراه بما سموگی2661، 6غیر ارادی بر افکار منفی   بدبينانمه )جمورمن
کراسنوپر ا، نقوبائر، یمو    جمورمن می محرک منفی (. نشمخوار فکمری 2665، 7باشد)گاتلیب، 

کماهش تمایم  بمه شمرکد در  شمودکه ممی منجر به تعبیر   تفسیر منفی تر از حواد  پياممد آن 
گروممه افممراد  (.3221 ،8همماک سممما _  نممالن  لوبومیرسممکی)لممذت بخممش اسممد هممای  فعالید

نشمخوار  کننمد، امما ممی اغلب برای درک احساسات   مشمکالت منفمی خمود نشمخوار فکمری
                          
1. lack of openness 
2. Bowlby, J. 
3. Young, M. E., & Long, L. L 
4. rumination 
5. Broderick, P. C. 
6. Joorman ,J. 
7. Gotlib, I. H., Krasnoperova, E., Neubauer Yue, D., & Joormann, J 
8. Lyubomirsky, S.,&Nolen-Hoeksema, S. 
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کنمد بلکمه دارای اثمرات مضمری بمر  نممی فکری نه تنها، احساسمات یما مشمکالت را مشمخص
(. 2661  لویومیرسممممکی، 1هوکسممممما، ویسممممکو-سممممالمد   تندرسممممتی ر انممممی اسممممد )نممممولن

کممه نشممخواری بممه خلممق منفممی   دهای  پاسممخ یگممر عالئممم افسممرده سمماز، افکممار   باورهممایی 
کمممه مکمممررًا توجمممه فمممرد را معطممموف بمممه احساسمممات منفمممی، ماهیمممد   نتمممای  ایمممن  هسمممتند 

(. افممراد هنگممام تجربممه افسممردگی یمما خلممق 3223همماک سممما،  _کننممد )نممالن احساسممات مممی
تی فکمر کنند، به مشکالتشمان بمه عنموان علمد نماراحدیگران جدا می افسرده، خودشان را از

کر،کالمد ل    کرده، کماری انجمام دهنمد )لوبومیرسمکی   تا بد ن آنکه برای ح  مشکالتشان 
 (.3222، 2برگ

هوکسممما   -نولنکنممد) مممی نشممخوار فکممری، حمم  مشممک  بممی نتیجممه   بممی اثممر را ترغیممب
یممابی شمموند  مممی (   موجممب2661همکمماران  کننممده ارز گممی   شممود مشممکالت غیر ابمم  حمم    

(. نشخوار فکری احساسات منفی مرتب  با رویداد منفمی را 3222ران )لوبومیرسکی   همکا
 4(. سمممب  پاسمممخ در تفکمممر نشمممخواری 2630، 3نزمممون، ِهویمممد  کشممماند )فلمممد، بمممه درازا می

گبی، رکتمممور، بممماویووی   م  گمممرایش نسمممبتًا پایمممدار )بممما ( بمممه 2665، 5برایمممد متشمممک  از یممم  
مورد عالئم   عل    پيامدهای این عالئمم درگیری در تفکر تکراری، منفعالنه   غیر مولد در 

کممه بمما شممر ع دوره3223، 6هوکسممما   مممار -اسممد )نممولن هممای جدیممد افسممردگی در ارتبمماا  (، 
کمه نشمخوار فکمری ممکمن  (. در پژ هش دیگرمطمرح2666هوکسما، -اسد)نولن شمده اسمد 

کنترل اجرایی کاهش در  زایش کنمد منجمر بمه افم که تکانشگری را تعیمين می 7اسد از طریق 
 (.  2630، 8جکلی  شود ) الدراما، میراندا، اختالل در نظم رفتاری

گممزارش کننممد )رابي مما د،  مممی زنممان بطممور مممدا م سممطوح بمماالتر نگرانممی   نشممخوار فکممری را 
                          
1. Wisco, B. E 
2. Tucker, K. L., Caldwell, N. D., & Berg, K. 
3. Flett, G. L., Nepon, T., & Hewitt, P. L. 
4. Ruminative response style 
5. Bagby, R. M., Rector, N. A., Bacchiochi, J. R., & McBride, C. 
6. Morrow, J. 
7. executive control 
8. Valderrama, J., Miranda, R., & Jeglic,E. 
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کانوی گمرفتن   ی ادیز یفرض یاسترسها .(2661 ،1د گاس    مانند ممورد سموی اسمتفاده  مرار 
کودکی باعم آزردگی  کمه آنمان را بسموی نشمخوار فکمری سموق یزنمان مفشارهای دوران   شمود 

کنتمرل هيدهد. زنان ب می ماننمد غمم، تمرس    یمنفمهمای  نجایشتر از مردان اعتقماد دارندکمه 
کنترل ه یخشم مشک  اسد، دشوار که فرد به سممد  یباعم م یمنفهای  انجیدر  شود 

کمتمر ی  یکننمد از لحما  اجتمماع یکشمانده شمود. آنهما فکمر م یمنفم نشمخوارفکری توانمایی 
کنترل ه کمودکهای  جانینسبد به مردان در  که آنها از همان   یراهبردهما یخود دارند، ورا 

کمتممر از  در آنهمما یمنفممهممای  جانیانممد. زنممان معتقدنممد منبممع ه اموختهیفعممال را ن یا مقابلممه
کنترل ر  کنترل اسد  کمتر از مردان احساس  گمزارش  یحواد  مهم زنمدگ یمردان  اب   را 

 (.2665، 2و    لزیند )پاپاجورجینما یم
متفممما ت هسمممتند. نظریمممه  های زنمممدگی، خمممود بممما سمممختیی  ههای مقابلممم افمممراد در شمممیوه

هممای فممردی در فراینممدهای  ایممن تفا ت وممارووبی غنممی بممرای شممناخد دلبسممتگی بممه ماابممه
زا شممممناخته شممممده اسممممد. مطممممابق بمممما ایممممن نظریممممه،  شممممناختی پيرامممممون عواممممم  اسممممترس

کلممی فممرد بممرای مممدیرید طیممف  سممیعی از عواممم   دلبسممتگیهممای  گیری جهد از ظرفیممد 
یسممیو، )(   غیممر بممين فممردی 2667، 3زای بممين فممردی )اسممتفری   ارنبممرگ اسممترس لمموپزف، مور

کمممممه توسممممم  آن دهنمممممد. مکانیسمممممم (خبمممممر می2663، 4گمممممورملی، سمممممیمکو   برگمممممز هممممما  هایی 
های پممردازش   شمموند مشممتم  بممر سممب هممای دلبسممتگی منجممر بممه پریشممانی می گیری جهد

گمرین، ورتینگتمون   برادفیلمد  ،5شناختی هم ون نشخوار فکری هستند )بورند، دیموی ، 
 (.2631، 6؛ مارشال، بينجامین   فرنسزی2662

گمر یسد بلکه اجتناب ناپمذین یر عادینه تنها غها  ن ز جيعدم توافق موجود ب ر اسمد، ا

                          
1. Robichaud, M., Dugas, M. J., & Conway, M. 

2. Papageorgiou, C., & Wells, A. 
3. Saffrey, C., & Ehrenberg, M. 
4. Lopez, F. G., Mauricio, A. M., Gormley, B., Simko, T., & Berger, E. 
5. Burnette, J. L., Davis, D. E., Green, J. D., Worthington, E. L., Jr., & Bradfield, E.  
6. Marshall, T. C., Bejanyan, K., & Ferenczi, N. 



 403 .....................................................................  زنان دارای تعارضات زناشوی  پیامدهای نشخوار فیری در

 

هما  ه شمده بسمیاری از تعارضگمردد. امما دیمدیم رابطمه ممیساختارمند ح  شمود باعمم تحکم
کمز مشماوره زنمان می ماند   بعضًا شدت می الینح  با ی گمان مرا کننمد   گیرد. اغلمب مراجمع 

کمرده   فریماد  می گمزارش  باشند   ظاهرًا بيشتر از ممردان اعمالم عمدم رضماید خمود را از رابطمه 
گمزارش آورنمد. بما توجمه بمه اینکمه نشمخوار فکمری در زنمان بميش از مم ممی کم  خواهی بر ردان 

کممه  مممی نظممر لممذا بممه توانممد مشممکالت عدیممدهای را بممرای فممرد بوجممود آورد،   مممیشممده  رسممد 
نشخوارفکری نقمش مهممی در ایجماد   تمدا م مشمکالت زناشمویی داشمته باشمد. بما توجمه بمه 

کمممارکرد نشمممخوار هممما  در تعارض  نقمممش آن  فکریاینکمممه پژ هشمممی بمممه صمممورت خممماه ر ی 
طالعه به دنبال بررسمی پياممدهای نشمخوار فکمری در ر ابم  این مزناشویی نزرداخته اسد، 

گونمه مطمرح شمود پياممدهای نشمخوار فکمری در زنمان  ممی ز جی اسد   سموال پژ هشمی ایمن 
 دارای تعارضات زناشویی وگونه اسد ؟ 

 روش
در ایممن پممژ هش بممه منظممور بررسممی پيامممدهای نشممخوار فکممری در زنممان دارای تعارضممات  

کیفمممی  در  از نممموع تحلیممم  تماتیممم  یممما تحلیممم  مضممممون اسمممتفاده شمممد.زناشمممویی از ر ش 
یسممتی پممردا ختممه کیفممی بممه مطالعممه امممور طبیعممیهممای  پژ هش شممود   ماهیممد  ا عممی  مممی ز
هدفمنمد انتخماب ها بمه شمیوه  نمونمه (.1،2665گردد)اسمزينا ممی از منظر افراد تفسمیرها  پدیده

کممه پژ هشممگر بمما  صممد  بلممی ا ممدام بممه انتخمماب  کردکممهشممدند، بطمموری  توانسممتند  مممی افممرادی 
اطالعممات مهمممی در مطالعممه مممذکور بدهنممد   پاسممخ سمموالهای پژ هشممی را فممراهم نماینممد. 

کننمممده در ایمممن پمممژ هش کمممه تعمممارض زناشمممویی    متمهممم زن  31 تعمممداد نمونمممه شمممرکد  بمممود، 
زناشمموی   نشممخوار هممای  نشممخوار فکممری داشممتند. معیممار ور د بممه پممژ هش داشممتن تعارض

گذشتن ح زنمدگی مشمترک   شمرا خمر ج از پمژ هش داشمتن مشمک   دا   د سال ازفکری، 
گرفته شد.  حاد بالینی   در آستانه طالق بودن در نظر 

                          
1. Ospina, S. 
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کننمدگان از بمين مراجعممه کمز مشمماوره انتخماب شمدند، شمرکد  بمرای آنهمما  کننمدگان بمه مرا
کتبمی مصمماحبه گردیممد. ها  همدف از پممژ هش توضممیح داده شمد. بعممد از اعممالم رضمماید  آغمماز 

گرفمد. زممان همر مصماحبها  مع آوری دادهج ه بمين با مصاحبه نیممه سماختار یافتمه صمورت 
کممه د یقممه بممود 366تمما  51 . در ابتممدا وهممار مصمماحبه بصممورت آزمایشممی انجممام شممد، هنگممامی 

گردیممد، مصمماحبه اصمملی انجممام شممد. مصمماحبه بمما یمم  سممری سممواالت های  تسممل  حاصمم  
همممای  ضی نمونمممه: آیممما در زنمممدگی خمممود تعاربمممرا)دموگرافیممم  شمممر ع   بعمممد بممما سمممواالت بممماز 

 هممم شمموید درگیممر نشممخوار فکممری مممی آیمما   تممی بمما تعارضممی روبممر  زناشممویی روبر شممده ایممد ؟
گذارنممد ؟...( ادامممه یافممد. در  مممی شمموید؟ ایممن افکممار نشممخواری وممه تمماثیری ر ی شممما مممی

کممه احتیمماج بممه شممفاف سممازی بممود درخواسممد توضممیح بيشممتر  آوردن ماممال شمم د. جاهممایی 
که از ی  مصاحبه شونده اطالعات جدیدی بدسد آمد، ونان مه مصماحبه  می هنگامی 

کممرد بممه عنمموان سمموال بممرای ایممن مصمماحبه شممونده    نمممی شممونده بعممدی بممه آن مقولممه اشمماره
تمما  کممرد ادامممه پيممدا می بررسممیفراینممد  . سممز گردیممد می مصمماحبه شمموندگان بعممد ی مطممرح

رسمیدن بمه  تماها  کنمد یما نمه. مصماحبه ممی صمدق مشخص شمود ایمن مقولمه در ممورد آنهما همم
جدیمدی در سمه مصماحبه آخمر حاصم  های  درجه اشباع ادامه یافمد، درایمن مطالعمه یافتمه

 نشد. 
گمموش داده شممد، سممز  مصمماحبهها  بممرای تحلیمم  یافتممه ها  ابتممدا هممر مصمماحبه بمما د ممد 

کاغذ پياده شمد. عبمارت  جممالت مهمم تعیمين شمد کلمه ر ی   کمد ا لیمه تنظمیم  هکلمه به 
کممد کشممف شممده از جمممالت  عبممارات،  کممه بمما همممم ها  گردیممد، سممز  براسمماس معنممای  ی 

گردیممد. بعممد از ونممدین بممار  ارسممی   بممازخوانی مقولممه های  شممباهد داشممتند در هممم ادغممام 
گردیدنمممد. بمممرای اعتبمممار سمممنجی یافتمممه کوبممما لینکلنها  اصممملی  فرعمممی مشمممخص   1از ر ش 

شمموند، محممور ارزش  مممی در وهممار محممور بررسممیهمما  ر ش داده در ایممن. ( اسممتفاده شممد3211)
                          
1. Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. 
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کاربردی بودن، تمدا م  مبتنمی بمر  ا عیمد بمودن. در ایمن مطالعمه بمرای بررسمی ارزش   ا عی، 
های   ا عممی بممودن پمم  از شناسممایی مولفممه بممه مصمماحبه شمموندگان رجمموع شممد  آنهمما مقولممه

کماربردی بمودن سمه کردند. بمرای بررسمی  مصماحبه شمونده دیگمر دوبماره  بدسد آمده را تایيد 
گرفتنممد   یممابی ثبممات  تممدا م نیممز همما  همممان داده مممورد مصمماحبه  ممرار  بدسممد آمممد. بممرای ارز

کممه آنهمما نیممز  مختلممفهای  سممواالت مشممابه در شممک  بممرای مصمماحبه شمموندگان مطممرح شممد 
کمد های  پاسخ  بلی خود را دادند. در آخر برای بررسی مبتنی بر  ا عیمد بمودن پمژ هش نیمز، 

گرفد.ها  ذاریگ  توس  سه متخصص دیگر نیز مورد تایيد  رار 

 ها یافته
کمه اطالعمات جمعیمد شمناختی  متمه زن  31در این پژ هش  گرفتند  مورد بررسی  رار 

گزارش شده اسد  .آنها در جد ل شماره ی  

 زناشویىهای  اطالعا  جمعیه شناختی زنان دارای نشیوار فکری وتعارض. 1جدول 
 مدرک تحصیلی مد  ازدوا  شغل سن تعداد فرزند

 زیردی لم نفر3 2-5 1نفر  خانه دار نفر2 21-25 نفر5 بد ن فرزند نفر1

 دپيلم نفر 0 5-1 نفر 1 فرهنگی نفر2 22-12 نفر1 ی  فرزند نفر1

 لیسان  نفر 1 1-32 نفر 5 کارمند نفر1 11-10 نفر1 د  فرزند نفر0

 ارشد نفر1 31-31 نفر 5 آزاد نفر3 17-56 نفر1 سه فرزند نفر3

 
کمدگزاری  مقولمه بنمدی شمده  شمرح آن در جمد ل زیمر ها  حاص  از مصماحبههای  یافته

   :آمده اسد
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 پیامدهای نشیوار فکری در زنان دارای تعارضا  زناشویى. 2 جدول

 مقوله اصلی فرعیهای  مقوله نمونه عبارا  مفهومی
فراوانی درصد 

های  مقوله
 اصلی

-بمممممممدن درد -کتمممممممف درد -اسمممممممتخوان درد -سمممممممردرد 
لممرزش -میگممرن -افممد فشممار خممون -دردهممای ر ان تنممی 

- مشمکالت پوسمتی–تزش  لب -احساس خفگی -پا
 فل  شدن-احساس بد حالی 

دردهای 
 فیزیولوکیکی

 366% عالئم افسردگی

کارهممما  -انمممرژی نداشمممتن تحلیممم   -بمممه زور انجمممام دادن 
-بيحمال شمدن -کماهش انمرژی - سسد شمدن-انرژی 

 کس  شدن 
 کاهش انرژی

کردن  ناراحمد  -افسردگی - -پایين آمدن خلق  -گریه 
گرفتگی-بی حوصلگی  -بودن   کاهش خلق غمگین بودن-دل 

 نبودن می  به زندگی  ،آرز ی مرگ
کاهش می  به 

 زندگی
 –مشمممک  دارشمممدن خمممواب  –کمممم خممموابی  –پرخممموابی 

 کابوس دیدن 
خواب مشک  

 داشتن
 -زنممدگی  از دسممد دادن عال ممه بممه -بممی تفمما ت شممدن 
سیرشممدن از  -بممی ارزش شممدن   ممد  -نداشممتن انگیممزه 

 عدم اشتیاق به زندگی  –بی ارزش شدن دنیا  -دنیا 
 کاهش انگیزه

رابطممممه  نبممممودن تمایمممم  –رابطممممه جنسمممی   ظیفمممه شممممدن
 جنسی

کاهش می  
 جنسی

 خشم خشم  عصبانید 

 %17 هیجان منفی

احساس منفمی نسمبد بمه همسمر  -متنفرشدن از همسر
 تنفر  متنفرشدن از همه -

 کینه ای شدنای  کینه
گرفتن  ح  انتقام ح  انتقام 
 مضطرب بودن نداشتن آرامش –اضطراب داشتن 

 غم غمگین بودن -ناراحد شدن
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 مقوله اصلی فرعیهای  مقوله نمونه عبارا  مفهومی
فراوانی درصد 

های  مقوله
 اصلی

کتم  زدن  –کتم  زدن خمود –پرخاشگری -فریاد زدن
 -دیگران 

 پرخاشگری
 %71 تکانشگری

گهممانی خشممم مممدن آپممایين - -کنتممرل نداشممتن  -بممروز نا
   تحم  نداشتن -آستانه تحم 

کنترل  نداشتن 
 ر ی رفتار

کمممردن ب مممه-ها  کتممم  زدن ب مممه تمایممم  بمممه -ها  دعممموا 
کردن با ب ه ها  دادکشیدن–جدال 

پرخاشگری با 
 فرزندان

کار آمدی  %16 کاهش 

نداشمتن  -ها  ب مه نکمردن تحمم  -نرسیدن بمه ب مه هما
بمه ارتبماا نداشمتن  تمای  –انرژی جهد تعام  با ب ه 

  مد -نداشتن انرژی برای بمازی بما ب مه هما -با ب ه ها
 نگذاشتن برای ب ه ها

کاهش ارتباا با 
 ب ه ها

کارهممما  انمممرژی –نامرتمممب شمممدن زنمممدگی  -تلنبمممار شمممدن 
کارهممما  نداشمممتن  -درسمممد نکمممردن غمممذا-بمممرای انجمممام 

کارهای منزل  انجام ندادن 

انجام ندادن 
 کارهای منزل

کردن کردن   جروبحم   جروبحم 

گیرافتادن در 
های  ورخه

با  ارتباطی منفی
 همسر

25% 

کردن  کمردن بمه همسمر  -دعوا  کمردن  -توهین   -سمرزنش 
کردن از همسر  انتقاد 

 انتقادگری

کمردن رابطمه  گمرفتن -کماهش تمماس -سرد  کمم -فاصمله 
بمه نداشمتن  تمایم  -مح  نگذاشمتن  -شدن احساس 
کممردن ارتبمماا -دورشممدن ازهمسمر  -بمودن باهمسممر   طممع 

کممممممردن -سر سممممممنگین شممممممدن -عمممممماطفی  –سممممممکوت 

کمممردن –صمممحبد نکمممردن  تمایممم  نداشمممتن بمممه  - همممر 
بمممه  نداشمممتن تمایممم  –بمممی تممموجهی بمممه همسمممر  -همسمممر 
 دنبودن محب -همسر  با ارتباا

 اجتناب از همسر
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 مقوله اصلی فرعیهای  مقوله نمونه عبارا  مفهومی
فراوانی درصد 

های  مقوله
 اصلی

کممردن ارتبمماا  کمممم  کممماهش رابطممه بمما خمممانواده -میمم  بممه 
کمممردن بممما نداشمممتن  تمایممم  -همسمممر  بمممه ارتبممماا بر مممرار 
تمایم  بمه دوری  -دور شدن از جممع خمانواده -دیگران 

 از دیگران

کاهش ارتباا 
 بادیگران

اجتناب از 
 دیگران

16% 
گیمممر شمممدن -تمایممم  بمممه در خمممود فمممر  رفمممتن - - -گوشمممه 

شمممرکد نکمممردن  -بيمممر ن رفمممتن بمممرای تمایممم  نداشمممتن
   -دربحم ها

گیری   در  گوشه 
 خود فر  رفتن

 
کممه در جممد ل شممماره  های  شممود در نتیجممه تحلیمم  مصمماحبه مممی مشمماهده 2همممانطور 

گرفتممه بمما زنممان دارای نشممخوار فکممری، گممذار ا لیممه  صممورت  کممد  کممد ا لیممه   در  316در مرحلممه 
 .مقوله اصلی بدسد آمده اسد 0در نهاید مقوله فرعی   21مرحله د م 

کثممر افممراد دارای نشممخوار فکممری بممدان  :عالئممم افسممردگی-3 کممه تقریبممًا ا یکممی از مشممکالتی 
کمه  7بروز عالئم افسردگی بوده اسد. این مقوله از ، اشاره نمودند مقوله فرعی تشکی  شده 
 :باشد می به شرح زیر

نشممخوار فکممری بممروز افسممردگی اسممد. از  فیزیولمموکیکی: یکممی از پيامممدهایهممای  درد 1-1
عالئممم فیزیولممموکیکی افسمممردگی بمممروز دردهمممای جسمممانی اسمممد. هممممه مصممماحبه شممموندگان 

کمه  ممی شام  انواع دردهمای ر ان تنمیها  اند. این درد گزارش دردهای جسمانی داده باشمند 
کممد  گفممد:  32هممی  منشممای فیزیولمموکیکی نداشممته انممد. بممه عنمموان ماممال مصمماحبه شممونده 

گردنم هسد  دکتمری میگفتنمد ریشمه ی  همیگفتند غم باد هسمد همم ،تیر ئید دارم غده تو 
کممد  گمماهی 2ر حممی   عصممبی داره.   مصمماحبه شممونده  گفممد:  احسمماس میگممنم فلمم  شممدم 

گممرفتم اممما   تممی دکتممر مممی فکممرهمما    د رم میگممه عصممبی هسممد  ویممزی  مممی کممنم ام اس 
    .نیسد

کمماری را نداشممتن، احسمماس سسممتی   بممی حمما : ایممن مقولممه بيممانگرکههاهش انههر ی 1-2 ل 
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کردن کمد  می حالی  گفمد:  حمال هی می ر  نمدارم.   2باشد. بعنوان ماا ل مصاحبه شونده 
کد  گرفتمه: گفد 0یا مصاحبه شو نده  شمد  ممی   بعد هربحم با شموهرم ونمان انمرژی از ممن 

کمار ر  میکمردم پخمتم بما عال مه این ممی غمذا کمه  مبالً  که تا وند روز  مدرت راه رفمتن نداشمتم،
گذاشتن   به زور مسیری ر  میره که تفنگ پشد سرش     .االن ما  آدمی هستم 

کمه اشماره بمه پمایين  3-1 کاهش خلق یکی دیگر از عالئم افسمردگی اسمد  کاهش خلق: 
که فمرد غمگمین کماهش خلمق وبمی  آمدن خلق دارد بطوری  اسمد. نشمخوار فکمری منجمر بمه 

کمممد حوصممملگی میشمممود. بمممرای مامممال مصممماحبه  گفمممد:  وشممممام شمممادی نمممداره 32شمممونده 
کممد .افسممردگی دارم تممو  همیشممه ناراحممد هسممتم مخصوصمماً    گفممد: 36  مصمماحبه شممونده 

کممد .تنهممایی   .گفممد:  ویممزی مممن ر  بممه  جممد نمیمماره   شمماد نمیشممم 0  مصمماحبه شممونده 
کد  که 35مصاحبه شونده  کرد    غصه میخورم.  :اظهار 

کنمه.  ممی بمه از دسمد دادم میم  بمه زنمدگی اشمارهایمن مقولمه  کاهش میل :هه زنهد(ی: 1-7
کد  کاش میممردم:گفد 1مااًل مصاحبه شوند ه  کمرد  1صماحبه شمونده شمماره م  .   مطمرح 

  .  به خودم باشه بگند بمیر میگم باشه: که
کیفیممد خممواب دارد  :مشههکل خههواب داشههتن 1-5 ایممن مقولممه اشمماره بممه از دسممد رفممتن 

کممد  مصمماحبه   .د:  یکممی در میممون شممبا خمموابم نمیبممرهگفمم0بعنمموان ماممال مصمماحبه شممونده 
کد  کمه بهمم حملمه میکنمه. بهمم حمرف زشمد  گفد: 32شونده   خوابای  حشتناک میبیمنم 

 میزنه. 
کممه  ممبالً  کههاهش انگیههزه: 1-6 باعممم  ایممن مقولممه اشمماره بممه از دسممد دادن ویزهممایی داره 

کد  می شادی فرد کردکه:3شد به عنوان ماال مصاحبه شونده  کمم شمده ا مطرح   نگیمزه همام 
کمنم  لمی حماال ممیگم ایمن   باًل میگفتم یه خونه د  تما اتماق داشمته باشمه یکیشمو اتماق عشمق 

کد ب ه هام دیگمه بمرام جمذاب ی  ه حتی خند گفد: 0 ویزا دیگه ویه   مصاحبه شونده 
 نیسد. 

دارد بمه اشماره  بمه رابطمه جنسمی نداشمتن این مقولمه بمه عال مه :تمایل جنسی کاهش 1-4
کمدعنو کمم    رابطمه جنسمی بمرام:گفمد 31ان مامال مصماحبه شمونده   ظیفمه میشمه   خیلمی 
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گمماه جهممنم میممره  شمده   بممه  ممول معممر ف بمما لمذت نیسممد وممون   تممی پيشممش هسمتم نمماخود آ
کمرد االن بمه خماطر نیماز  سیاههای  سرا  نقطه  آن نقاا روپر رنگش میگم ا ن مو ع ا نجوری 

تمایم   بمه رابطمه جنسمی  ممن دیگمه :گفمد35کمد خودش میاد سرا  من    مصاحبه شونده 
  .شدم نداشتم  لی راضی می

هیجان منفی: بواسطه نشخوار فکری فرد به مرور مشکالت زناشویی خود پرداختمه   -2
کمه بمه شمرح زیمر 0شمود. ایمن مقولمه شمام   ممی منفمیهمای  هیجان درگیر  مقولمه فرعمی اسمد 
 باشد: می
کنمد بعنموان مامال  ممی اشماره  عصمبی بمودنبه خشممگین شمدن  این مقوله خش :-2-1 

کد  کارهای:گفد 1مصاحبه شونده  همسرم حالد خشم   عصمبانید دارم.       ازدسد 
کممد   از دسممد شمموهرم عصممبانی هسممتم از دسممد همممه عصممبانی  :گفممد 2مصمماحبه شممونده 

  .هستم. ازآدم شوهرام شر ع میشه تا به شوهرم برسه
بمه .شمدن اشماره داردای  ایجماد تنفمر  کینمه ت منفمیاین مقوله به بروز احساسما تنفر: 2-2

کد     تی من ر  بموس میکنمه یما ب م  میکنمه بمه جمای  :گفد0عنوان ماال مصاحبه شونده 
کد  کمه نگماه  :گفمد 1خوشحال شدن نفرت بهم دسد میده.   مصاحبه شونده   مموا عی 

 شوهرم میکنم ازش بدم میاد ح  منفی بهش دارم. 
عنمموان ماممال  اشمماره میکنممد. بممرای نداشممتن ایممن مقولممه بممه بخشممش شههدن:ای  کینههه 2-3

کممد  کینممه بمم :گفممد32مصمماحبه شممونده  کممددل میگیممرم.    مصمماحبه ه  از شمموهرم   36شممونده 
کینه :گفد کرده فراموشای   من  که  کارایی ر     .کنم نمی شده بودم   دیگه 
گمرفتن اشماره حس انتقا): 2-7 بمه عنموان .کنمد ممی در این مقوله بمه داشمتن حم  انتقمام 

کد  کمد     مصماحبه شمونده. حم  انتقمام دارم :گفمد 7ماال مصاحبه شونده  مطمرح  2در 
که یاد دارم.  :کرد  گرفتن ز   ح  انتقام 
  نداشمتن آراممش اشماره دارد. بمه عنموان  در این مقوله به مضطرب بمودن اض راب: 2-5

کد گفمد:  2کمد  به شمونده  مصاح دارم.    اضطراب شدید :گفد 2ماال مصاحبه شونده 
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که اینطوری شدم.   اینقدر مضطرب شدم  ا عاً   تحد فشارم. خیلی سال اسد 
کمه  غ : 2-6 در این مقوله به احساس غمگینمی  افسموس خموردن اشماره دارد بمه طموری 

کممد  گفممد:  بيشممتر   تهمما در حممال غصممه خمموردن هسممتم  غمممی دلممم را  31مصمماحبه شممونده 
که نگو کد  یا مصاحبه شوند.گرفته  گریمه :گفمد 5ه   دیگمه بسمیار مستاصم  شمدم بسمرعد 

گموش می ام گریمه ممی گیره همیشه آهنگهای غمگین میزارم یا شعرهای غمگین   کمنم  کلمی 
 کنم.   می

باشمد،  ممی از پيامدهای دیگر نشخوار فکری بروز رفتارهمای تکانشمگری :تکانشگری -1
که فرد درگیر نشخوار فکری ت خمود رویکمرد حم  مسمقله شود نسبد به مشمکال می هنگامی 

شمود. ایمن  ممی بدبينانمه زمینمه بمروز تکانشمگری مهیما بنابراین با ممرور افکمار منفمی   نداشته،
که شام  موارد زیر اسد    :مقوله د  مقوله فرعی دارد 

بممه رفتارپرخاشممگری دارد بممه عنمموان ماممال مصمماحبه  پرخاشممگری: ایممن مقولممه اشمماره 3-1
کد  کنترل ر  :گفد0شونده  باهماش  خودم ندارم فق  دلم میخواد بمزنمش تما تخلیمه بشمم،  

گماهی   تهما بمه سممد ا  حملمه کمنم   آن ر  میمزنم     ممی پرخاشگری میکنم خمودم را میمزم 
کد  که دم دستم میماد ر  میمزنم میشمکنم یما  :گفد7مصاحبه شونده   گاهی   تها هرویزی 

  .کنم می پاره
کنتههرل روی رفتههار 2-1 پممایين آمممدن  ه: ایممن مقولممنداشههتن  کنتممرل ر ی رفتممار و بممه نداشممتن 

کمممد  آسممتانه تحمممم  اشمماره    مممد بحمممم  :گفممد 1دارد بمممه عنمموان مامممال مصممماحبه شممونده 
کممه خممودم بعممدًا تعجممب مممی باشموهرم ونممان جیممی  فریمماد کارهمما را  ممی کمنم  کممنم وممرا مممن ایممن 
کوره در می می کردم. در ا ن لحظه تصمیم رم دیگمه صمبر گیرم، تحم  ویزی را ندارم. ز د از 

کنم  میمزارم از خونمه میمرم  می زنه همون لحظه  سایلم ر  جمع می ندارم فکر جدایی به سرم
   .بعد پشیمون میشم

کممار آمممدی -5 کممار آمممدی فممرد در زنممدگی  :کمماهش  کمماهش  پيامممد دیگممر نشممخوار فکممری 
کممه فممرد درگیممر افکممار تکممرار شممونده منفممی حممول  حمموش مشممک  ای  زناشممویی ا سممد، بگونممه

جی خود شده انرژی ا  تحلی  رفته  دیگر  ادر به برخورد موثر با محی  خمود نیسمد. ایمن ز 
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که به شرح زیر 1مقوله دارای   :باشد می مقوله فرعی اسد 
رفتار نامناسب با فرزنمدان دارد بمه عنموان  این مقوله اشاره به :پرخاشگری :ا فرزندان 1-3

کد کمد .میکمنم  ب ه ام را دعموا :گفد 1ماال مصاحبه شونده  گفمد  2   مصماحبه شمونده 
 بحم میکینم. – با دخترام مخصوصًا، داد میکشم سرشون  :که

 نداشمتن ها  : ایمن مقولمه اشماره بمه عمدم رسمیدگی بمه ب مهکاهش ارتبهاب :ها فرزنهدان 1-2
کممار آمممد کممد مممی تعامم   یمماد  :گفممد  32کنممد دارد بممه عنمموان مامال مصمماحبه شممونده   بممه ب ممه ز

ها  ب ممه بمما   بعممد از ممرور فکرهمما اصمماًل د سمد نممدارم:گفممد0کمد شمموندهنمیرسمم    مصمماحبه 
 حرف بزنم. 

   ظممایف اصمملی همما  : ایممن مقولممه بممه عممدم رسممیدگی بممه نقشان هها) نههدادن و ههایط 1-1
کد گفد:  کمارام تلنبمار میشمه زنمدگی نما مرتمب  0اشاره دارد به عنوان ماال مصاحبه شونده 

کمد بی نظم میشه  باًل اینطوری نبود یه   36 جب خاک همه جا نشسته.   مصماحبه شمونده 
کنم نمی  غذا درسد :گفد    .کنم فل  میشم   تی فکر بد میکنم نمیتونم خونه ر  تمیز 
فممرد در  باعممم درگیممر شممدن نشممخوار فکممری :ارتبههاطی منفههیهای  (یههر افتههادن در چرخههه -1
زناشمویی فمرد را از شمود. ممرور افکمار منفمی پيراممون مشمکالت  ممی ارتباطی منفیهای  ورخه

 1شمود. ایمن مقولمه شممام   ممی ارتبمماطی منفمیهای  برخمود سمازنده دور نمموده   درگیمر ورخمه
که به شرح زیر اسد:  می مقوله فرعی  باشد 

کارآمممدکههردن جرو:حهه  1-3 گفتگممو نا کنممد بممه عنمموان ماممال  مممی : ایممن مقولممه اشمماره بممه 
کد  کمد   جروبحم میکنیم.    :گفتند 2   0مصاحبه شوندگان   :گفمد1مصماحبه شمونده 

کممن مماجرا نیسممتم هممی مممیگم، اشممتباهم را هممی تکممرار   یمه ویممزای ر  خیلممی تکممرار میکممنم  ل 
گذشته خیلی میارم  س .  که میشه از   میکنم دعوا 

کمممردن اشممماره دارد بمممه عنممموان مامممال انتقهههاد(ری :1-2 : ایمممن مقولمممه بمممه تممموهین  سمممرزنش 
کد      .دعوا میکنم، به شموهرم ممیگم بمی عرضمه هنوزم با شوهرم  :گفد32مصاحبه شونده 
کد  کرده . :گفد 2مصاحبه شونده    بهش میگم با من وکارا 
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کماهش صممیمید :اجتناب از همسر :1-1    در این مقوله اشاره به دور شدن از همسر، 
کد کردن رابطه دارد به عنوان ماال مصاحبه شونده   حتی د  مماه پمایيز رابطمم  :گفد 2سرد 

کممردم  کممد را سممرد   کنممار هممم نمیشممینیم وممون حرفممی نمیممزنیم.   :گفممد0   مصمماحبه شممونده 
کد  کد .کردم می  سکوت طوالنی :گفد 31مصاحبه شونده    :گفد 7    مصاحبه شونده 

کممردم میماد نیماد یمه سمالم یمه خمداحاف .     مصمماحبه  کمه انگمار  لمش  االن بمه جمای رسمیدم 
حوصمله نداشمته باشمم خوشمم نمیماد     تمی شموهرم طمرفم میماد حمال   :گفمد 1کد  شونده

   .بياد طرفم
که فرد از ح  مشمکالت زناشمویی خمود ناامیمد اجتناب از-0 شمود  ممی دیگران: هنگامی 

کمرده، بواسمطه نشمخوار فکمری سمطح خلمق ا  پمایين آممده  ایمن  نشخوار فکری ا  را محصور 
کماهش ولمه د مقولمه دهمد.این مق ممی کاهش سطح خلق تمایم  ا  را بمرای ارتبماا بما دیگمران 

 :فرعی به شرح زیر دارد
 : این مقوله اشاره بمه عمدم تمایم  بمه ارتبماا بما دیگمران دارد،کاهش ارتباب :ا دیگران 3-0

کد که مصاحبه شونده  کمردم  33 بطوری  کمم  گفد:  دیگه رفد  آمدم را با خمانواده همسمر م 
کممد  نمممی دلممم  دیگممه  :گفممد 2خممواد باهاشممون رفممد  آمممد داشممته باشممم.   مصمماحبه شممونده 

کمم  را نممدارم دیممدن آدمهمما حممالم را بممدتر کممد مممی حوصممله هممی    35کنممه.    مصمماحبه شممونده 
که دیگه نرم   بيام.  :گفد کردم  کم     رابطه ام ر  باهاشون خیلی 
گوشمه نشمینی اشماره دارد : در ایمن مقولمه بمهدر خود فر رفتن (یری و (وشه 2-0 ، تمایم  بمه 

میکمنم تمو بحامی شمرکد نکمنم.    مصماحبه شمونده  سمعی  گفمد: 31کمد  مصاحبه شونده
  .گفد:   دیگه د سد ندارم از خونه بير ن برم 2کد 

 گیری  بحث ونتیجه
هممای  پمژ هش حاضممر بمما هممدف بررسممی پيامممدهای نشممخوار فکممری در زنممان دارای تعارض

گرفد. که تعارض زناشویی   نشمخوار فکمری داشمتند،  زناشویی صورت  بدین منظور زنانی 
گرفتنمد. براسماس یافتمهبا است کیفی مورد بررسی  مرار  پمژ هش شمش مقولمه های  فاده از ر ش 
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که شام  عالئم افسردگی، هیجان کمار های  اصلی بدسد آمد  کماهش  منفی، تکانشمگری، 
گیممر افتممادن در ورخممه اجتنمماب از همسممر )ارتبمماطی منفممی های  آمممدی، اجتنمماب از دیگممران، 

انجممام شممده بمما زنممان دارای نشممخوار فکممری، های  باشممد. طممی مصمماحبه ( مممیبحممم  انتقمماد
کمممه محتممموای مشمممکالت خمممود را مطمممرح  کردنمممد، از دادهمممای بدسمممد آممممده ممممی هنگمممامی 

کممه   تممی از آنهمما پرسممیده شممد  مممی بممه وشممم دلبسممتگی نمما ایمممنهای  نشممانه خممورد. بطمموری 
که در رابطه شما مشکلی پيش رد کردیمد   یما در ممو ممی آمد ومه احساسمی پيمدا می هنگامی 

کثممراً  مممی رابطممه ات وممه حسممی بهممد دسممد یمما اینکممه  مممی احسمماس تنهممایی داد، ا کردنممد، و
کممافی آنهمما را د سممد ندارنممد   نگممران آینممده رابطممه خممود هسممتند. بممرای  همسرشممان بممه انممدازه 

گزارشهای  نمونه تعدادی از مصاحبه  .شود می مرتب  در زیر 
کممد   کممه از تعارض 31مصمماحبه شممونده  کممرد  مممی یی خممود صممحبدزناشمموهممای  هنگممامی 

کنمه ممن دیگمه سمر از پما"مطرح نمود:  کم توجمه  گر همسرم به من فق  یه  شناسمم انگمار  نممی ا
کمه بمد ن خسمتگی سماعتها کمنم  دیگمه ممی دوار انرژی فرا انمی میشمم  کمار  تمو پوسمد  تمونم 

کمار ،ده انگار دنیا ر  سرم خراب میشه نمی گنجم. اما   تی به من مح  نمی خودم  مااًل سر 
گرفتمه خیلمی خالصمه   بما  که هسد بهش زنگ میمزنم مام  اینکمه یمه غریبمه باهماش تمماس 

گمه د سمتم داشمد  ممی فکمر.کمنم ممی ده، دیگه با خودم هزار تما فکمر می سردی جوابم ر  کمنم ا
کممد  نمممی اینطمموری صممحبد همسممر م بممه مممن "کنممه  مممی مطممرح 33کممرد.   یمما مصمماحبه شممونده 

که آخر ایمن رابطمه ومی  می توجهی ندارد همیشه احساس تنهایی کنم نگران رابطه ام میشم 
کد  "میشه. کمه  می نیز مطرح 0مصاحبه شونده   همسمرم اصماًل، بمه نیازهمای ممن توجمه"کند 

کاری نمی تمو  مقاب  من  مرار داره سماز مخمالف میزنمه، بخوام بکنم همیشه کنه خدا نکنه یه 
کمردم.  ممی خمودم فکمر کمنم بما می زندگی احساس تنهایی " کمنم اصماًل ممن بمرای ومی ازدا اج 

کممد مممن نیمماز بممه رابطممه صمممیمی دارم اممما ا ن اصمماًل بممراش مهممم "گفممد  1مصمماحبه شممونده 
کمه  آید، هر   د مشمکلم ر  نمی خوشمها  نیسد  میگه من از این لوس بازی بهمش ممیگم، 

کمد   :گفمد 35من به توجه  محبد تو نیاز دارم آخرش میشه دعوا   هر.    مصاحبه شمونده 
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نمدارد ممن همم بمرای اینکمه بيشمتر آسمیب ای  کنم هی  فایده می بينم هروی تالش می   تی"
  .کنم ازش دور شم  کمتر ارتباا بر رار نمایم می نبینم سعی

کمه فمرد درگیمر  ممی بمه نظمرها  آممده از مصماحبه با توجه به محتوای بدسد رسمد هنگمامی 
گیممری دلبسممتگی ا  مممی حمم  نشممده در زنممدگی زناشممویی خممودهممای  تعارض در  شممود جهممد 

  نشمخوار فکمری  1های دلبستگی گیری جهد میزان پریشانی  نشخوار فکری ا  نقش دارد.
 .(2630، 2اد اربيکر ،هوید ،شود)توران می باعم افزایش عالئم پریشانی به طور معناداری

گر به یافته صمورت شمک  رسمد بتموان آنهمارا ب ممی بمه نظمر بای  دید اجمالی نگماه شمودها  ا
کرد:   زیر تنظیم 

 

 زناشویىهای  نشیوار فکری در زنان دارای تعارض پیامدهای .1شکل 
 

                          
1. attachment orientations 
2. Turan, N., Hoyt, W. T., & Erdur-Baker, Ö. 
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که درشک  شماره ی  مالحظه کمه تعارض ممی همانطور  زناشمویی همای  شمود، هنگمامی 
یابد. هنگمامی  می شده ویا شدت فرایند نشخوار فکری فعال .شود نمی بصورت سازند ح 

گیممر میشمموند. یافتممه کممه نشممخوار فکممری فعممال شممد، در ها  زنممان در د سممطح ز جممی  فممردی در 
گیرورخه که زنان در  همسمر، انتقماد از  منفمی از جملمه اجتنمابهای  سطح ز جی نشان داد 

کردن که پيامد این رفتارها می وبحم  رسمد  ممی باشمد. بمه نظمر ممی ی  تعام  مخمرب شوند 
گیمر شمدن در ایمم ن تعامم  مخمرب متفما ت اسممد، بسمته بمه نموع دلبسمتگی نمماایمن افمراد، در 

کممه  کممه دلبسممتگی اجتنممابی بممه طممور منفممی در ارتبمماا بمما نشممخوار فکممری اسممد، وممرا  بطمموری 
که پيامدهای رابطه از اهمید پمایينی برخموردار هسمتند  دلبستگی اجتنابی نشان می دهد 

شمود  ممی (   در دلبستگی آشفته حاالت پریشمانی تشمدید2661، 1)میکولینکر   شیور وپرگ
کممه فممرد دلبسممته آشممفته اسممد از 3223، 2تولممما   همموروویت )بر (. بممه عبممارت دیگممر هنگممامی 

 (.2630توران، هوید، اد اربيکر، )شود  می طریق نشخوار فکری باعم پریشانی خود
مضمممطرب احسممماس خصمممومد   پریشمممانی بيشمممتری را در طمممول مشممماجرات همممای  ز ج

کردنمد   افمراد دارای  گزارش دادند   ر اب  خمود را پم  از آن بما حالمد منفمی بيشمتری ادراک 
تمر از رفتمار همسمران   رضماید  دلبستگی اجتنابی   اضطرابی در ارتبماا بما انتظمارات منفی

بود. دلبستگی اضطرابی در ارتباا با فرا انمی بيشمتر تعمارض، ادراک ها  کمتر از تعام  ز جی
گممرفتن کممم  جنبممه مابممد  رفتممار منفممی همسممر بممه عنمموان رفتمماری عمممدی   مممدا م   دسممد 

  رفتارهمای فز نکماری بمه  3های همسر اسد. افراد اضطرابی با انگیختگی فیزیولوکی  پيام
کردن همسر به توجمه   حمایمد بيشمتر طراحمی  تعارض پاسخ می که به منظور مجبور  دهند 

اند. این موضع خودخواهانمه دربرگیرنمده غفلمد از نیازهمای همسمران   درگیمر شمدن در  شده
ها  شمود. ایمن اسمتراتژی ممی د   اجبار اسمد، بمه عبمارت دیگمر تعامم  مخمربسرزنش   تهدی

شمموند. دلبسممتگی  میهمما  اغلممب بمما ایجمماد پریشممانی مممدا م موجممب بممروز خصممومد بممين ز ج

                          
1. Mikulincer, M., Shaver, P. R., & Pereg, D. 
2. Bartholomew, K., & Horowitz, L.M. 
3. physiological arousal 
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کنش اجتنممابی موجممب بممروز اسممتراتژی کممه ایممن اسممتراتژی وری می های نمما ها دربرگیرنممده  شممود 
انکممار نیازهممای دلبسممتگی هسممتند. افممراد کماهش اهمیممد تهدیممدات مربمموا بممه دلبسممتگی   

کننمد. آن اجتنابی می کنتمرل را حفم   هما حالمد تمدافعی بمه  کوشند تا حالتی از اسمتقالل   
نشمینی جسممی    پندارنمد، عقب همای همسمر را نماویز می گیرنمد، جنبمه منفمی پيام خود می

کممار می کمماهش می ر حممی را بممه  ، ایممن رفتارهمما دهنممد گیرنممد   ابممراز اظهممارات حمایتگرانممه را 
 (. 2637شود )فیينی  کارنتز،  میها  اغلب موجب بروز سرخوردگی   ناامیدی در ز ج
شموند ایمن هیجانهمای منفمی آنهما را بمه  ممی در سطح فردی زنان دوار هیجانهمای منفمی

کارآمممدی سمموق کمماهش  هممای  دهممد. پژ هش مممی سمموی تکانشممگری، اجتنمماب از دیگممران   
کلمممی   ابعممماد م ختلمممف تکانشمممگری را بممما پياممممدهای ر انمممی منفمممی پيونمممد پيشمممین نشمممخوار 

که القای خلق   خوی منفی پاسخ منفی هیجمانی  اند. مطالعه داده ای به این نتیجه رسید 
که هم صفد تکانشگری باال   هم نشخوار فکمری بماال را بمه نممایش  بيشتری را میان افرادی 

کمه (. در پ2633، 1وارج گذاشتند به همراه داشد )هررا   م  ژ هشمی دیگمر نشمان داده شمد 
منفمممی   همممای  ترکیمممب نشمممخوار   هیجانمممات منفمممی افمممزایش متعا مممب در نشمممخوار، هیجان

ای از بزرگسممماالن  ای در نمونممه تعممدادی از رفتارهممای تکانشممی را در طممول یمم  دوره د  هفتممه
کرده اسد )سلبی،کرانزلر، پانزا د   تحقیقات اخیر مویم نظریه(. 2631، 2فلینگ ،پيش بينی 
کمممه افمممراد بسمممیار تکانشمممی انگیمممز کارهممما در بافمممد ی  هآن اسمممد  یمممادی بمممرای انجمممام فممموری  ز

کوتمماه هممای  اهمیممد تممر از مزید بلنممد مممدت بممیهممای  منفممی دارنممد، زیممرا مزیدهممای  هیجان
؛ تمممی ، براتیسمممال کی 2661، 4هسمممتند )سمممایدرز   اسممممید  3ممممدت آنمممی تنظمممیم هیجمممان

تصمممممیم هممممای  ناسممممازگارانه  اخممممتالل در مهارت ای (. راهبردهممممای مقابلممممه5،2663وبامیسمممتر
، 6 مممموری  گیممری، همممرد از ویژگیهممای تکانشمممگری هسمممتند)فرانکن،  ان اسممتراین، نمممیج 

                          
1. Herrera, M. J., & McChargue,D. E. 
2. Selby, E. A., Kranzler, A., Panza, E., & Fehling, K. B.  
3. emotion regulation 
4. Cyders, M.A., & Smith, G.T. 
5. Tice, D.M., Bratslavsky, & Baumeister, R.F. 
6. Franken, I. H., van Strien, J. W., Nijs, I., & Muris, P. 
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که باعم افزایش افسردگی2661  (.2661 همکاران 1پامزلیشوند) می (، 
کممه در سممطح فممردی اتفمماق باشممد  مممی افتممد اجتنمماب از دیگممران مممی از دیگممر عملکردهممای 

گرومممه فقممم  فمممردی ضمممعیف رنممم  ممممی ان فکمممری از ارتباطمممات بممميننشمممخوارکنندگ کشمممند. ا
کردهپژ هش اند، اما نتای  این تحقیقات یکسان اسمد. بمه های مقطعی به این نکته توجه 

همما رفتممار رسممد افممراد مبممتال بممه نشممخوار فکممری مممزمن بمما خممانواده، فامیمم   حتممی غریبممه مممی نظممر
نشخوار فکری بر تجارب هیجانی منفمی  (.2665پاپاجورجیو    لز، )مناسبی نداشته باشند.

(. در نتیجه نشخوارکنندگان فکری نه تنها منفعالنه بمر 2661هوکسما، -کند )نولن تمرکز می
برنمد  (، بلکمه از ادراک غلطمی رنم  می3223هوکسمما، -کننمد )نمولن مشکالت خود تمرکز می

کار ح  شده ک   که آن مشکالت در نتیجه این  ، 2سری، وانگ   وانمگاند )لیوبومیرسکی، 
همممای اتخممماج شمممده تممممثیر  ح  سمممازی راه (. نشمممخوار فکمممری بمممر توانمممایی افمممراد بمممرای پياده2660
(   ممکمممن 2661هوکسمممما   همکممماران، -؛ نممولن2660گممذارد )لوبومیرسمممکی   همکممماران،  می

کممم  حرفمه -ای بمماز دارد )تمموران   اردور اسمد افممراد را، بمه خصمموه زنمان، از پيگیممری بمرای 
کمار می2635، 3بيکر که نشخوار فکمری را بمه  گروه افرادی  کمه  (. ا گیرنمد اغلمب بمر ایمن باورنمد 

کننده اسد، اما در  ا ع نشخوار فکمری منجمر بمه تقویمد   تمدا م خلمق  کم   تفکر تکراری 
گذشممته، حممال   آینممده فممردی )لونممِدر    2665، 4منفممی )د نالدسممون   الم (، تحریممف منفممی 

کسری   زهم (   دشواری2665، 5 اتکینز  شود. ( 2661، 6در تمرکز )لیوبومیرسکی، 

دهمممد. ممممدل  ممممی مشمممکالت در د سمممطح فمممردی وز جمممی فمممرد را بسممموی افسمممردگی سممموق
کمه تعمارض زناشمویی بمه دلیم  رفتمار منفمی  می افسمردگی نشماناختالفات زناشمویی از  دهمد 

، 7  ا لمریکند )بي ، سمندین  بينی می همسر، هم ون انتقاد، تا حد دی افسردگی را پيش

                          
1. Pompili, M.,& et al.  
2. Lyubomirsky, S., Kasri, F., Chang, O., & Chung, I. 
3. Turan, N., & Erdur-Baker, Ö 
4. Donaldson, C., & Lam, D. 
5. Lavender, A., & Watkins, E.  
6. Lyubomirsky, S., Kasri, F., & Zehm, K. 
7. Beach, S. R., Sandeen, E., & O'Leary, K. D. 
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(. بممه عممال ه، انتقمماد، بممه عنمموان شممکلی از طممرد، تحقیممر نیممز بمما افسممردگی در ارتبمماا بمموده 3226
گمماردنر، پرسممکات کمنممی2661، 1اسممد )کنممدلر، هتممما، بمموترا،  د نمموان، ِاپمم     ، 2؛ اسمملوی ، اد

کمه انتقماد  (. از این ر ، شواهد همگرا از حوزه ر اب  اجتماعی   عاطفی نشمان می2636 دهمد 
ای از عالئممم افسممردگی باشممد )پترسممون  بممين ویممژه ز همسممر فممرد، ممکممن اسممد عاممم  پيشا

تمازه ازد اج هما  ای از ز ج ای بر ر ی نمونمه (. در مطالعه3،2635ر دز، استنلی، مارکمن ،پسد
که در وهار سال ا ل ازد اج آن فردی در رضماید زناشمویی  اجرا شد، ت یيرات در ن  ها کرده 

دبمممری  افسمممردگی در ارتبممم کمممارنی، همممال   بر  یمممال،  (. نتمممای  2661، 4اا بممما یکمممدیگر بودنمممد )داو
کمممه عوامممم  اسمممترس16هممما ) ای بمممر ر ی د  لو مطالعمممه زای خممماه جنسمممیتی در  ( نشمممان داد 

ارتبمماا بمما اخممتالل افسممردگی اساسممی هسممتند: در زنممان شکسممد در ر ابمم  بممين فممردی عاممم  
شخوار فکری بيشتری در ممورد مشمکالت را (. زنان ن2637، 5اصلی در این زمینه بودند)کوئنر

(   از دلبسمتگی اضمطرابی بماالتر   دلبسمتگی 2631، 6دهنمد )جانسمون   ویسممن گزارش می
(. زنمان هم نمین در 2633، 7تر در مقایسه با مردان برخوردار هستند )جیودی  اجتنابی پایين

گزارش می  (.2630اد اربيکر،  ،هوید ،توران)دهند  مقایسه با مردان افسردگی باالتری را 
گممذارد. عالئممم  مممی تمماثیر منفممی افسممردگی ر ی عملکممرد فممرد در ر ابمم  ز جممی  کارآمممدی

(، فرزنمدپروری ضمعیف )دیکم    2663با نارضایتی زناشمویی )ویسممن،  8افسردگی  الدینی
ِکلمممر  دیممموی  13(   مشمممکالت سمممازگاری فرزنمممد2662، 9میمممونیر ( ممممرتب  2661، 11)کمممامینگز، 

کممه عملکممرد زناشممویی ضممعیف در پيشممرفد  شممواهد تجربممی نشممان می اسممد. نظریممه   دهممد 

                          
1. Kendler, K. S., Hettema, J. M., Butera, F., Gardner, C. O., & Prescott, C. A.  
2. Slavich, O’Donovan, Epel, & Kemeny 
3. Peterson-Post,K. M., Rhoades, G..K., Stanley, S. M., & Markman, H. J. 
4. Davila, J., Karney, B. R., Hall, T. W., & Bradbury, T. N. 
5. Kuehner 
6. Johnson, D. P., &Whisman, M. A. 
7. Giudice, M. D. 
8. Parental depressive symptoms 
9. Dix, T., & Meunier, L. N. 
10. Children’s adjustment problems 
11. Cummings, E. M., Keller, P. S., & Davies, P. T 
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، 2در شمممر ع )ویسممممن   بمممر س 1عالئمممم افسمممردگی نقمممش دارد. در  ا مممع، سمممازگاری زناشمممویی
  عالئممم افسممردگی در  5( اخممتالل افسممردگی اساسممی3212، 4)همموِلی   تیممزجل 3(   عممود3222

کامینگز ( در ی  متما 2663( ویسمن )2661، 6طول زمان تمثیرگذار بوده اسد )کورس، پاپ   
کممه نارضممایتی زناشمویی جهممانی بمه صممورت مقطعممی  % از 35   31آنمالیز بممه ایمن نتیجممه رسمید 

یممان  عالئممم افسممردگی زنممان   مممردان را  ی ای بممر ر کنممد. بممه عممال ه، در مطالعممه توجیممه می  ار
کمه در وهمار سمال ا ل ازد اج آنهما  ای از ز ج نمونه کمرده  اجمرا شمد، ت یيمرات   هما تمازه ازد اج 
کارنی، همال  در ن فردی در رضاید زناشویی   افسردگی در ارتباا با یکدیگر بودند )داویال، 

دبری،   (.2661  بر 
 بمه جریمان شود  این ورخه دوباره می  در آخر اینکه افسردگی خود باعم نشخوار فکری

کممنش بمممه اسممترس مممی   سمممب   7افتممد. فراینمممدهای شممناختی هم مممون نشممخوارفکری در  ا
اند  شمناخته شمدهبمين  موی بمرای آغماز افسمردگی  نیمز بمه عنموان عوامم  پيش 8شناختی منفی

کممه2661، 9)رابينسممون   المموی دوممار نشممخوار فکممری هسممتند محتمموای شممناختی  (. افممرادی 
یممدادهای اسممت (. 3225هوکسممما   همکمماران، -کننممد )نممولن زا تکممرار می رسمنفممی را بعممد از رو

هوکسممما، -هممای افسممردگی جدیممد )نممولن سممب  پاسممخ در تفکممر نشممخواری نیممز بمما شممر ع دوره
فممممردی هم ممممون  ابسممممتگی بمممميش از حممممد بممممه دیگممممران  هممممای بين (   نقممممص در عملکرد2666

الو، بممال، کمم فممردی )م  زای بين (، خصممومد در شممرای  اسممترس2662، 13)گورسممکی   یانممگ
، 12(   حممم  مسمممقله اجتمممماعی مخمممرب ) اتکینمممز   مولمممدس2663، 11کیلزاتریممم    جانسمممون
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2. Bruce 
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5. Major depressive disorder 
6. Kouros, C. D., Papp, L. M., & Cummings, E. M 
7. Stress-reactive rumination 
8. Negative cognitive style 
9. Robinson, M. S., & Alloy, L. B. 
10. Gorski, J., & Young,M. A. 
11. McCullough, M. E., Bellah, C. G., Kilpatrick, S. D., & Johnson, J. L.  
12. Watkins, E., & Moulds, M. 
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که نشخوار فکری به صورت منفمی در ارتبماا  ( در ارتباا اسد. شواهد نشان می2661 دهد 
( اسمد. نشمخوار فکمری رابطمه بمين دلبسمتگی ایممن   2667، 1با دلبسمتگی ایممن )لیندسمی
دهمد  (. پژ هشمی نشمان می2633، 2ر د .کند )رویجتن، ر لوف  عالئم افسردگی را تعدی  می
که سب  های دلبستگی ناایمن در ارتباا با افسردگی اسد این اسمد  که ی  دلی  عمده 

گمرایش  که افراد دارای دلبستگی ناایمن به نشخوار فکری )ی  عامم  خطمر بمرای افسمردگی( 
 (.2630، 3دارند )بيدرمن ویانگ

االن بما توانمایی تنظمیم پریشمانی ممرتب  هسمتند )مارگانسمکا، بزرگس سبکهای دلبستگی
گر   میرانمممممدا کمممممارگیری اسمممممتراتژی2631، 4گممممماال های  (. افمممممراد دارای دلبسمممممتگی ایممممممن بمممممه 

یان، میکمولینگر   بوومولتز 5جویی سازگارهم ون حماید (، مقابلمه متمرکمز بمر 3221، 6)فلور
یممان،  7مسممقله یمم3221)میکممولینکر   فلور یممابی رو هممای  برانگیز در ر ش دادهای وممالش(، ارز

یممان، 8کاهنممده اسممترس )بيربممائوم، اور کممه 3227، میکممولینکر   فلور یممدادهایی  (   پممذیرش رو
گمرایش دارنمد. در مقابم ، افمراد دارای دلبسمتگی 2660شموند )سمبارا،  منجر بمه پریشمانی می  )

کممولینکر، کننممد )شممیور   می اسممتفاده می 9تنظممیم هیجممان اجتنممابی از سممب  بممد عملکممردی
کممه توسمم  مهممار   سممرکوب هیجممانی مشممخص می2667 شممود )بممرای ماممال، میکممولینکر،  ( 

گرومه افمراد دارای دلبسمتگی نماایمن   د سموگرا بمه 2666، 13بيرنبائوم، و دی    ناومیاس (. ا
کننمممد )شممممیور    را ایجممماد می11های فز نکممماری منظمممور جلمممب حمایمممد معممممواًل اسمممتراتژی

امممر همممراه بمما تمممثیر منفممی تشممدید پریشممانی اسممد )میکممولینکر    (، اممما ایممن2667میکممولینکر، 
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کاهش تمثیر عوام  رشدی مقدم بر افسمردگی اجمرای 2666همکاران،  (. ی  ر ش بالقوه برای 
کممماهش آن   یممافتن اسمممتراتژی های تنظمممیم  مممداخالتی بمممرای جلممموگیری از نشممخوار فکمممری   

   (.2630بيدرمن ویانگ، )یمن اسدهای ناا هیجان سازگارتر برای افراد دارای دلبستگی
که با نشخوار فکمری های  تعارض ،پژ هشهای  بنابراین با توجه به یافته ز جی هنگامی 

همما  شمموند، بممه عنمموان یمم  عاممم  تممدا م دهنممده  حتممی شممدت دهنممده بممه تعارض مممی همممراه
کارآممدی در ر ابم  فمردی وز جمی  می مداخله کماهش  کند. نشمخوار فکمری فمرد را بمه سممد 

منجر به افزایش نشمخوار فکمری  دهدکه نتیجه نهایی آن افسردگی اسد. افسردگی می سوق
 در پمی خواهمد داشمد. لمذا بمه نظمر زناشمویی راهمای    افزایش نشخوار فکری افزایش تعارض

گیمرد. بمه  می کردن این ورخه بهتر اسد نشخوار فکری هدف درمان  رار  رسد برای متو ف 
کاه کار شمود تما  ش نشخوار فکریعنوان ی  مداخله مهم برای  ر ی فرایند دلبستگی ایمن 

 .خود را مدیرید نمایندهای  انافراد بهتر بتوانند هیج
بما همسمران آنهما صمورت ای  در این مطالعمه فقم  زنمان همدف پمژ هش بودنمد   مصماحبه

یابی نشد   مشخص نشد لذا دید همس.نگرفته اسد که همسمران آنمان وقمدر در رانشان ارز
توانسممد  مممی کممههمما  بنممابراین بخشممی از داده ،کننممد مممی ر فکممری آنممان نقممش بممازیبممروز نشممخوا

 .مفید باشد از دسد رفد

 تشکر و قدر دانی
کمممم  نمودنمممد تممما مصممماحبه یاز تممممامی د سمممتان  کزمشممماوره  انجمممام شمممد   ها  کمممه در مرا

کمه اجمازه دادنمد  ارد دنیمای خصوصیشمان بشم ویم صممیمانه هم نین مصاحبه شموندگان 
 .نمایم ی میسزاسگزار
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