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بررسی تاثیر شیوع بیماری کرونا بر نشخوار فکری وتعارضات زناشویی 

 در استان گلستان

 

 طاهره چاهه و 2رقیه چمانه *،1منیر توانا

  آیت ا...آملی ، دانشگاه آزاد اسالمی، آمل، ایران)نویسنده مسئول( . کارشناسی ارشد روانشناسی، واحد1

 نشگاه آزاد اسالمی، شاهرود، ایرانشاهرود ، دا . کارشناسی ارشد روانشناسی، واحد 2

 گنبد کاووس ، دانشگاه پیام نور، گنبد کاووس، ایران کارشناس روانشناسی، واحد . 9

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

 چکیده

گلستان  استان در زناشویی وتعارضات فکری نشخوار بر کرونا بیماری شیوع تاثیر بررسیهدف از این پژوهش 

باتوجه به ماهیت پژوهش حاضر بود. 1311 سال در ن گلستاناستا در مشاوره مراکز به کننده مراجعه افراد در

زوج  383جامعه آماری آن شامل  که همبستگی است. -موضوع و اهداف مورد نظر،از نوع تحقیقات توصیفی

کز مداخله و ااست که به دلیل وجود تعارضات شدید چه به صورت عادی و هم از سوی دادگستری به مر

این پژوهش با استناد به جدول مورگان  اند.حجم نمونهمراجعه کرده 11سال در  استان گلستانمشاوره در 

داده های مورد نیاز پژوهش نیز از پرسشنامه  نفرزوج به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. 111

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

جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از  بود. (MCQ-Rتعارضات زناشویی)وپرسشنامه  (1111)نولن هوکسماومارو

آمار توصیفی به تناسب استفاده شده است، به این صورت که ابتدا با استفاده از تکنیک های آمار توصیفی 

تکنیک های آمار  مثل شاخص های مرکزی و پراکندگی، اطالعات توصیف شده اند،سپس با استفاده از

آزمون  spssاستنباطی، از جمله ازمونهای چون همبستگی و رگرسیون، فرضیه های تحقیق توسط نرم افزار 

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

 وتعارضات فکری نشخوار بر کرونا اریبیم شیوعنتایج فرضیه های تحقیق نشان داد که های حاصل از 

 تاثیر معناداری دارد. گلستان استان در زناشویی

 مشاوره مراکز ،بیماری کرونا یی،تعارضات زناشو ی،نشخوار فکر واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 و شدند لوپه سینه دچار مشخصی علت بدون مردم اینکه از پس چین، ووهان شهر در 2311 سال دسامبر در بار اولین برای

 ولی شد داده 11-کووید عنوان آن به ابتدا که شد شناسایی کروناویروس از جدیدی نوع نبودند، مؤثر موجود هایدرمان و هاواکسن

 انتخاب 11 کووید رسمی نام آن از ناشی بیماری برای بهداشت جهانی سازمان نفر 1333 مرز از کرونا ویروس قربانیان تعداد عبور با

 بهداشت اضطراری وضعیت یک را جدید کروناویروس شیوع ای،بیانیه انتشار با بهداشت جهانی سازمان ،2323 ژانویه 33 در. کرد

 شیوع بهداشت جهانی سازمان مارس، 11 در. رودمی شماربه چین، فقط نه و جهان، تمام برای تهدیدی که کرد اعالم عمومی

این بیماری در ایران به درستی مشخص نیست. نخستین موارد تأیید شده از .منشأ اصلی بروز کرد اعالم دنیاگیری را بیماری

هرچند پیش از این نیز موارد  گزارش شد قماز  1318بهمن  21در ایران در تاریخ  2311بیماری کروناویروس  دنیاگیری جهانی

در قم در  2311بیماری کروناویروس بر اساس مطالعات انجام شده، منشأ پخش  مشکوک به این بیماری در ایران گزارش شده بود

  .ارتباط با تعدادی کارگر و تعدادی دانشجوی چینی بوده که در این استان حضور داشتند

ید ویروس کرونا یا به طور کامل در قرنطینه به بسیاری از شهروندان در کشورهای مختلف جهان این روزها به دلیل شیوع نوع جد

سر می برند و یا رفت و آمدهای خود را به شکل گسترده ای محدود کرده اند.هرچند این تدابیر برای حفظ سالمت شخصی و 

ن مدت و حتی اتخاذ شده است اما تاثیر آن بر سالمت روحی و روانی افراد در میا« 11کووید »عمومی در راستای مقابله با بیماری 

کوتاه مدت کم نخواهد بود.تحقیقات نشان می دهد که قرنطینه و رعایت فاصله اجتماعی در زمان شیوع بیماری های همه گیر 

احتمال ابتال به بیماری های روحی و روانی را افزایش می دهد. نتیجه پژوهشی که در هفته نامه پزشکی لنست )یکی از معتبرترین 

شده است حکایت از این دارد که افراد قرنطینه شده در معرض ابتال به افسردگی، اضطراب، اختالل در  نشریات پزشکی( منتشر

( هستند.هراس از ابتال به بیماری همه گیر، احساس استیصال، بی PTSD« )اختالل استرسی پس از آسیب روانی»خواب و 

انی از قحطی از جمله عواملی هستند که احتمال آسیب های حوصلگی، نگرانی از پیامدهای اقتصادی شیوع بیماری همه گیر و نگر

روانی در دوران قرنطینه یا رعایت فاصله اجتماعی را افزایش می دهند.کارشناسان هشدار می دهند که آسیب های روانی دوران 

کند. افرادی که سابقه ابتال به  شیوع بیماری همه گیر تنها افرادی را که سابقه ابتال به بیماری های روحی و روانی دارند تهدید نمی

بیماری های روحی و روانی را ندارند نیز به اندازه دیگران در معرض اختالالت روانی ناشی از قرنطینه، کاهش روابط اجتماعی و 

ها اخالل در روند عادی زندگی خود هستند.روابط زوج ها هم بی شک تحت تاثیر شرایط به وجود آمده قرار خواهد گرفت. گزارش 

از چین حاکی است که با پایان محدودیت های اعمال شده برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در برخی استان ها درخواست برای 

طالق افزایش چشمگیری یافت. همزمان مقامات بسیاری از کشورهایی که قرنطینه در آنها به اجرا گذاشته شده است نگران افزایش 

وران هستند.این در حالی است که بسیاری از خانواده ها همزمان با چالش نگهداری از فرزندان و خشونت های خانوادگی در این د

همچنین سرگرم کردن آنها در دوران قرنطینه هم روبرو هستند. مدارس در بسیاری از کشورها تعطیل شده است و تخمین زده می 

د. یکی دیگر از نگرانی ها در کشورهایی که قرنطینه سراسری میلیون دانش آموز در سراسر جهان خانه نشین شده ان ۰33شود که 

از سوی دیگر یکی از خطرات قرنطینه و کاهش  را به اجرا گذاشته اند احتمال افزایش خشونت علیه کودکان در خانواده ها است.

در، الکل، سیگار و یا قمار را دارند. شدید روابط اجتماعی می تواند بازگشت اعتیاد در میان افرادی باشد که سابقه اعتیاد به مواد مخ

این در حالی است که بسیاری از روانشناسان و روانپزشکان این روزها جلسات روان درمانی و مشاوره با بیماران را به دلیل شیوع 

میان افرادی  ویروس جدید کرونا و همچنین دوران تعطیالت نوروزی در ایران متوقف کرده اند.دو عامل موثر در بازگشت اعتیاد در

که ترک اعتیاد کرده اند بیکاری و کاهش روابط اجتماعی است. این روزها هر دو عامل وجود دارد زیرا بسیاری از افراد همزمان با 

شان کم شده است و هم وقت زیادی دارند.سازمان جهانی بهداشت: اعتیاد به شیوع ویروس جدید کرونا هم روابط اجتماعی

اختالل روانی است. افراد برای کمک به حفظ سالمت روان خود در دوران قرنطینه یا کاهش شدید روابط  های ویدیویی یکبازی

 اجتماعی می توانند از برخی راهکارها که روانشناسان توصیه کرده اند استفاده کنند:
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ای دوران قرنطینه یا کاهش روابط یکی از عوامل ایجاد اضطراب، اخالل در روند عادی زندگی است. در مقابل اگر افراد بتوانند بر

اجتماعی خود برنامه روزمره داشته باشند می توانند تا حدود زیادی بر اضطراب این دوران غلبه کنند. برنامه ریزی برای یک رشته 

د کارها و سپس انجام آنها می تواند حس بهره وری و عادی بودن اوضاع را ایجاد کند. امری که به کاهش اضطراب کمک خواه

کرد.یکنواختی زندگی در دوران قرنطینه و یا کاهش روابط اجتماعی می تواند به سالمت روحی و روانی آسیب بزند. در مقابل اگر 

افراد بتوانند اوقات خود را به براساس برنامه ای که برای انجام کارهای مختلف ریخته اند به چند قسمت تقسیم کنند حس بهتری 

برای انجام کارهای مختلف نیز می تواند مفید باشد.حفظ برنامه غذایی سالم، خواب کافی و ورزش یا  خواهند داشت. تغییر محیط

حرکات نرمشی روزانه می تواند تاثیر زیادی بر روی حفظ سالمت روحی و روانی در دوران قرنطینه و کاهش روابط اجتماعی بگذارد. 

کند.یاری رسانی به دیگران برای بسیاری می تواند حس خوبی ایجاد می مدیتیشن نیز می تواند به حفظ تعادل روحی افراد کمک 

کند. افراد با این کار در نهایت نه تنها به کسانی که در این دوران به کمک نیاز دارند یاری می رسانند بلکه به سالمت روحی و 

دوران قرنطینه و کاهش روابط اجتماعی از  روانی خود نیز کمک می کنند. کارشناسان توصیه می کنند افراد بیشترین بهره را در

فناوری نوین و تماس های مجازی ببرند. حفظ تماس با همکاران، دوستان و اعضای خانواده با ویدئو کنفرانس، ارسال پیامک و 

منجر به شبکه های اجتماعی به بهبود روحیه افراد کمک می کند. پیگیری لحظه به لحظه اخبار در دوران شیوع کرونا می تواند 

افزایش اضطراب شود. کارشناسان به همین دلیل توصیه می کنند افراد در دوران قرنطینه و شیوع ویروس کرونا تنها به منابع 

« نگران کننده»رسمی و قابل اعتماد تکیه کنند. عالوه بر این عدم پیگیری دائمی و لحظه به لحظه اخبار در دورانی که اکثر خبرها 

یکی از راه های مقابله با آسیب های روانی دوران قرنطینه و کاهش روابط  حفظ سالمت روان کمک کند. هستند می تواند به

اجتماعی می تواند پناه بردن به سرگرمی های مختلف از جمله تماشای فیلم و سریال، کتاب خواندن و موسیقی گوش دادن باشد. 

مقابله با آسیب های روانی دوران قرنطینه و شیوع ویروس جدید کرونا متخصصان اعصاب و روان بر لزوم فعالیت فکری افراد برای 

تاکید می کنند. یکی از راه های مقابله با اضطراب دوران قرنطینه و کاهش روابط اجتماعی می تواند پرهیز از تفکر در مورد آینده 

ز به روز تمرکز کنند. تفکر در مورد آینده و باشد. کارشناسان توصیه می کنند که افراد در این دوران بر زمان حال و زندگی رو

پیامدهای اتفاقات روی داده می تواند اضطراب و نگرانی را افزایش دهد. در نهایت همه باید به یاد داشته باشند که این وضعیت 

ترک متاسفانه شناسایی تعارضات همسران در زندگی مش برای بسیاری از ساکنان کره زمین پیش آمده است و دائمی نخواهد بود.

کنند که در داوری و یا قضاوت زود هنگام میبرخی افراد سر هر موضوع و یا اتفاقی که از طرف فرد مقابلشان صورت می گیرد، پیش

گذارد. حل تعارضات زناشویی یکی از آرزوهای مشاوران خانواده است. اگر بپذیریم که هیچ زندگی زندگی آنها تاثیر منفی می

ارضات قابل تصور نیست، آن گاه می توانیم خود را از فشار چرایی به وجود آمدن مشکل برهانیم و در عوض به مشترکی بدون تع

حل آن فکر کنیم. همه ما در زندگی کم و بیش شاهد مشاجره بین پدر و مادر بوده ایم و یا خود به عنوان والدین گاهی با 

ت که مایه اصلی اختالف در زندگی مشترک است، هم و غم مشاوران و همسرمان مشاجره کرده ایم. از این رو حل این تعارضا

روانشناسان معتقدند که تفکر بیش از حد می تواند  کارشناسان خانواده می باشد و هرچه در این زمینه تالش شود باز کم است.

برند، به اضطراب و امیدی بسرمیباعث بروز اشکاالت اساسی در اعمال انسان شود، به ویژه برای خانم هایی که در استرس و نا

در ادامه، توصیه هایی برای توقف تفکر بیش از حد و آرامش یافتن در زمان حال به شما پیشنهاد  افسردگیشان منجر خواهد شد.

ممکن است در گذشته اشتباهاتی کرده باشیم که باعث نگرانی و تنش ما در زمان حال باشد و این (. 1312)محمدی،  شودمی

می تواند در آینده به نتایج منفی منجر شود. ما احتماالً بیش از اندازه به تجزیه و تحلیل تجارب معمولی و تعامالتمان می  موضوع

پردازیم و این در حالی است که بسیاری از مشغولیات ذهنی ما، حتی وجود خارجی هم ندارند. بسیاری از مواقع به محض این که 

می دهیم و شروع به احساس ناراحتی و غم می کنیم و شاید همین  ا با اتفاقات بد گذشته پیونداتفاق بدی رخ می دهد، ما آن ر

)حسینی، حاال در مورد بسیاری از مشکالت که احتمال می دهیم به نتایج منفی برسد، به خود سخت بگیریم و مضطرب باشیم

انی متفاوتی تعریف شده و معیارهای در نظر گرفته شده های مختلف به مع(. با این حال، معنی نشخوار فکری در نظر تئوری1312
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رسد در اغلب مردم، این احساس وجود دارد که عاطفه )احساسات، هیجان( می تواند به نظر می سازی شده نیست.برای آن یکسان

معموال این گونه است که بر فرایند تصمیم گیری، و تفکّر آن ها، دست کم، در شرایط و رویدادهای معیّن اثر بگذارد. به هرحال، 

چنین تأثیری گاهی خالف قاعده و غیرمعمول بوده و فقط احساسات قوی و نادر از چنین اثری 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 

یندهای تصمیم گیری آن ها وارد می شود، تأثیراتی مُخرّب بر جای می گذارد و تصمیم های آن ها را غیر عقالنی می سازد و با فرا

تصمیم های آن ها در حالت عادی فرق دارد.برای نمونه، مشخص شده که حضور احساسات مثبت نشانه اطالعات مثبت در حافظه 

ا آسان تر می کند و بنابراین، آن را مناسب تر می سازد، به گونه ای که اطالعات مثبت به زیرا دسترسی به چنین تفکراتی ر ;است

تعاریف متعددی برای واژه تعارض زناشویی ارائه شده است. درمانگران سیستمی تعارض زناشویی را تنازع بر ذهن وارد خواهند شد.

کند که رفتار (. تعارض در روابط وقتی بروز می1313نند )رجبی، داها و منابع قدرت و حذف امتیازها دیگری میسر تصاحب پایگاه

(. یکی از مشکالت شایع در خانواده، تعارض 1382یک شخص با توقعات شخص دیگر جور در نیاید )دیویس، ترجمه بهاری، 

ت مکرر و مختلف زناشویی است. تعارض در روابط صمیمی امری طبیعی است و ازدواج از این قاعده مستثنی نیست زیرا تعامال

(. شناسایی تعارضات 2331، 2، به نقل از ویکس2333، 1کند )لیم هونگهای بی شماری را برای تعارض فراهم میزوجین زمینه

داوری گیرد، پیشهمسران در زندگی مشترک متأسفانه برخی افراد سر هر موضوع و با اتفاقی که از طرف فرد مقابلشان صورت می

های مشاوران خانواده گذارد. حل تعارضات زناشویی یکی از آرزوها تأثیر منفی میکنند که در زندگی آنگام میو یا قضاوت زود هن

توانیم خود را از فشار چرایی به وجود است. اگر بند پریم که هیچ زندگی مشترکی بدون تعارضات قابل تصور نیست، آن گاه می

ایم و یا خود نیم. همه ما در زندگی کم و بیش شاهد مشاجره بین پدر و مادر بودهآمدن مشکل برهانیم و در عوض به حل آن فکر ک

ها، یا امیال شخصی خود و کند که فرد بین اهداف، نیازایم. تعارض وقتی بروز میبه عنوان والدین گاهی با همسرمان مشاجره کرده

بیند. بروز اختالف و عدم تفاهم در خانواده امری شایع است اهداف، نیاز ها و امیال شخصی طرف مقابل ناهمسازی و ناهمخوانی می

شود. کافی است نگاهی به ای از این امر مستثنی نیست، اما گاهی این اتفاقات به تعارض های شدید منجر میو هیچ خانواده

ارضات و اختالفات شدید هستند که ها در گیر انواع مختلفی از تعصفحات روزنامه یا گذری به دادگاه خانواده بزنید. امروزه خانواده

(. زوج 1313شود )رجبی، می 3این اختالفات باعث عدم کار کرد خوب و سالم خانواده به عنوان اولین و قدیمی ترین نهاد اجتماعی

( معتقد است که عوامل کلیدی در ناراحتی زناشویی، 1118، ۱، گرینبرگ و جانسون111۱، ۰)جانسون 4درمانی هیجان محور

ای است که مقدم برای این عاطفه های تعاملی مخرب محصور شدهکننده و الگوباط مستمر از جذب حاالت عاطفی ناراحتاستن

 8های شناختی از قبیل افکار اتوماتیک منفی، توجه متمرکز برخوردها و فراورده(. نشخوار فکری از دیگر فرایند1111، 7است )اتوان

پذیری نشخوار فکری به طور گسترده ای، به عنوان یک عامل آسیب(. 2334 ،13پاپاگئورگبوقابل تمایز است ) 1خودآگاهی شخصی

های ای برای افسردگی مورد پژوهش قرار گرفته است. با این حال، معنی نشخوار فکری در نظر تئوریشناختی  و به عنوان زمینه

های برای آن یکسان سازی شده نیست. خلقیات و هیجانهای در نظر گرفته شده مختلف به معنای متفاوتی تعریف شده و معیار

                                                           
1.ling Hong 

2.Vics  

3
.Social institution  

4.Thrill-centered  

5.Jansoun  

6.Grinberg & Jansoun  
7.Atoun  

8. Collision 

9. Personal self-awareness 

10. Papagorgobu  
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های گسترده ای درباره زندگی خود و به عنوان دهد. هر فرد قضاوتها رخ میهایی است که برای آنافراد بازتاب واکنش یه رویداد

یی از قبیل عواطف، رضایت از هاسالمت ذهنی شامل مولفه نبنابرایهای آن از قبیل کار و تحصیل دارد. یک کل و نیز زیر مجموعه

زندگی و کار است. عواطف مثبت و منفی، از جمله عواملی است که در بهداشت روان، رضایت از زندگی و نایتا کارآیی افراد نقش 

 (. معتقدند۰2: 1313؛ به نقل از کاظمی زاده و نوری، قاسم آبادی 112313)آمابیل و هنس(. 1314، یکند )یوسفموثری را ایفا می

دهد مشکلی وجود دارد و فرد باید تالش بیشتری کند تا برای این وضعیت راه حل خلق منفی به مثانه عالمتی است که نشان می

شود فرد در خالقانه ای بیاید. در زمینه اثر عاطفه مثبت برشناخت دو رویکرد وجود دارد: رویکرد اول، عاطفه مثبت باعث می

شهودی تمایل تمایل باید. این سبک پردازش اطالعات سبب  –دازش اکتشافی و کل گرا پردازش شناختی شناختی از سبک پر

(. رویرکرد دوم بر مبنای عصب زیست 13،1113، شوارتر2333 12شود )آیزنانعطاف پذیری شناختی و تسهیل مسأله خالق می

مثبت ناشی از افزایش دو یامین در شناختی متکی است. بهبود حل مسأله خالقانه و انعطاف پذیری شناختی در شرایط عاطفه 

؛ به نقل از 1383؛ به نقل از مدرس نمروی و همکاران، 1111، 14کوتکس پیش فرونتال و سنگولیت قدامی است )اشبی و همکاران

(. در اصل فردی از بهزیستی ذهنی باالیی برخوردار است که دارای نوعی تعادل خلق باشد. در ۰3: 1313کاظمی زاده و نوری، 

شان اشاره دارد که شامل ارزیابی های شناختی مثل رضایت از زندگی قت تعریف بهزیستی ذهنی به ارزیابی های افراد از زندگیحقی

؛ به نقل از سلطان زاده، ملک پور و 2333، 1۰باشد. )دینرو ارزیابی های عاطفی، همچون احساسات هیجانی مثبت و منفی، می

 فکری نشخوار بر کرونا بیماری شیوعگفته شد سؤال اصلی این تحقیق عبارت است از:  (. با توجه به آنچه1381نشاط دوست، 

 تاثیر دارد؟ گلستان استان در زناشویی وتعارضات

 پیشینه پژوهش

را مورد بررسی قرار جبری در مقایسه با گروه گواه  -بررسی میزان نشخوار فکری در بیماران افسرده و وسواس ( به231۱) 1۱رمزی -

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

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 ه تبیینهای گرایش بداد نشخوار فکری در حیطه

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

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

بررسی نقش واسطه ای نشخوار فکری در رابطه بین کمال گرایی و افسردگی  ی بهپژوهش ( در231۰) 17ساوا -. عادی داشتند

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

همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد .همچنین بین کمال گرایی بهنجار و یکی از ابعاد نشخوار فکری )در فکر فرو  حواسپرتی(

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

یر کمال گرایی با واسطه گری متغیر نشخوار فکری با متغیر افسردگی در قالب یک الگوی علی مورد بررسی قرار گرفت.نتایج متغ

 این مطالعه نشان داد که نشخوار فکری نقش واسطه گری معناداری برای متغیرهای کمال گرایی نابهنجار و افسردگی دارد.
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ای نشخوار فکری در رابطۀ میان افسردگی، حل مسئله و نقش واسطه بررسی به ،ی پژوهش( در2314) 18هالورسن و همکاران -

بینی ویژه بعد اعتماد پیش. نتایج تحلیل مسیر نشان داده افسردگی و حل مسئله بهانجام دادندافکار خودکشی دانشجویان 

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

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

 خودکشی در ارتباط است.

های زندگی و تعارضات زناشویی با ( با عنوان بررسی رابطه مهارت131۰در پژوهشی که توسط کرمی،زکییی، علیخانی و خدادادی )

زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره کالنتری های کرمانشاه که به روش  183بهداشت روانی )استرس، اضطراب، افسردگی( در 

های خودآگاهی، ارتباط انسانی و روابط بین فردی و افسردگی و ب شدند، نشان داد که بین مهارتنمونه گیری در دسترس انتخا

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

داشت روانی مؤثر است و تعارضات زناشویی عامل استرس و های زندگی در بهرسد که مهارتوجود دارد. نتایج حاصل به نظر می

 اضطراب و افسردگی در بین زوجین است. 

( با عنوان مطالعه تحولی حل مسأله اجتماعی و نشخوار فکری در زنان که با 131۰در پژوهشی که توسط غالمی و سهرابی )

های پژوهش سنی مختلف در شهر شیراز انجام شد، یافته هاینمونه میان گروه 473استفاده 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

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

 نگری تفاوت معنا داری وجود دارد. 

بررسی نقش نشخوار فکری بر بهزیستی روانشناختی و اضطراب در همسران بیماران مبتال به  ی بهپژوهش در( 1314) یوسفی -

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

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

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

نشخوار فکری برعاطفه مثبت و منفی در زنان مبتال به افسردگی پس از  رابطه در پژوهشی تحت عنوان بررسی( 1314) 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 به1313)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  فکری بر نشخواربیان 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 یرفته شده بصورت رابطه ابکار گ 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

                                                           
2.Haloursen 

3.Sava 

http://www.tajournals.com/
http://dx.doi.org/10.21859/psychol-01021
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/810940
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/810940
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/810940


 11-11، ص 1933 هارب ،1 شماره ،4دوره ،  روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم تربیتیفصلنامه علمی تخصصی 
ISSN: 2588-3976 

http://www.Tajournals.com 

 

7 

 10.21859/psychol-…… 

به مرکز  بر اثر شیوع بیماری کرونا در منزل هستند.  که  دیوجود تعارضات شد لیزوج است که به دل 383شامل  یجامعه آمار

نفر  111پژوهش با استناد به جدول مورگان  نیا نمونه حجماند.مراجعه کرده 1311در سال  استان گلستانمداخله و مشاوره در 

 ساده انتخاب خواهند شد. یتصادف یریزوج به صورت نمونه گ

 پژوهش یارهاابز  

پرسشنامه نامه استفاده شده  دوپژوهش از  نیاستاندارد استفاده شده است. در ا یاز پرسشنامه ها زیپژوهش ن ازیرد نمو یها داده

 است.

( ساخته شده و 1118،  نری( توسط )دMCQ-R) ییپرسشنامه تعارضات زناشو (:MCQ-R)ییپرسشنامه تعارضات زناشو

است که  یسؤال 42ابزار  کیپرسشنامه  نیساخته شده است. ا ینیبال اتیتجرب یو برمبنا یتعارضات زن و شوهر دنیسنج یبرا

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

 ،یجانیه یواکنشها شیافزا ،یجنس ۀکاهش رابط ،یمولفه ) کاهش همکار 7تعداد مولفه:  42ها:  هیپرسشنامه تعداد گو یژگیو

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

 1شده است. که متناسب با پاسخ ها،نمرات  میتنظ کرتیل یا نهیگز ۰ اسی( است.هر سوال بر اساس مقگریکدیاز  یکردن امور مال

است. در  بهتررابطه  یو نمره کم تر به معن شتریتعارض ب یتر به معن شیابزار نمره ب نیکه در ا ابدی یبه آن ها اختصاص م ۰تا 

 71/3کرونباخ  یپرسشنامه به روش آلفا ییایپا بیانجام گرفته ضر 1311دوست در سال  یعقوبیو  تیکه توسط عنا یپژوهش

 بدست آمده است.

کردند که چهار نوع متفاوت از واکنش به  نی( پرسشنامه خود آزما تدو1111نولن هوکسما و مارو ) :یپرسشنامه نشخوار فکر

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

 یارت دارد که از پاسخ دهندگان خواسته معب RRS 22شده است.  لی( تشکDRSمنحرف کننده حواس  ) یپاسخ ها اسیمق

شواهد  هی(. بر پا2333گنزالز و نولن هوکسما ،  نریکنند )تر ی)اغلب اوقات( درجه بند 4)هرگز( تا  1از  یاسیشود هر کدام را در مق

قرار دارد.  12/3ا ت 88/3از  یدر دامنه ا کرونباخ یآلفا بیدارد. ضر ییباال یدرون ییایپا ،ینشخوار یپاسخ ها اسیمق ،یتجرب

بار  نیاول یبرا اسیمق نی(. ا2334،  نتیاست )الم RRS ،67/0 یبرا ییبازآزما یدهند همبستگ یمختلف نشان م یپژوهش ها

 ترجمه شد.    یحاضر به فارس سندگانیتوسط نو یسیاز زبان انگل

 داده ها لیو تحل هیتجز یروش ها

آمار  یها کیصورت که ابتدا با استفاده از تکن نیبه تناسب استفاده شده است، به ا 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

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

 قرار گرفت. یمورد بررس رنفیتوسط آزمون گولموگروف اسم

 :تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها

 تحقیقآزمون کولموگروف، اسمیرنوف متغیرهای 

گیرند اطمینان د آزمون قرار میها ابتدا باید از توزیع آماری متغیرهایی که موربرای انتخاب آزمون درست برای تحلیل فرضیه

توان به طور کلی می بودن توزیع آماری متغیرهاست.های پارامتری نرمالنیاز گرفتن آزمونحاصل کرد. برای نمونه آماری، پیش

استنباط توان های پارامتری، عموما بر میانگین و انحراف معیار استوارند. حال اگر توزیع جامعه نرمال نباشد، نمیگفت که آزمون

اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای مورد آزمون  -به همین جهت از آزمون کلموگوروف .درست از نتایج داشت

 استفاده می کنیم.

0H    .1: داده ها دارای توزیع نرمال می باشندH .داده ها دارای توزیع نرمال نمی باشند : 
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 یرنوف متغیرهای تحقیقاسم –( نتایج آزمون کولموگروف 1جدول )

 نتیجه آزمون zمیزان  ()سطح معناداری هامتغیر

 توزیع داده ها  نرمال است 37/3 18/3 بیماری کرونا

 توزیع داده ها  نرمال است 3۰/3 87/3 نشخوار فکری

 توزیع داده ها  نرمال است 33/3 78/3 تعارضات زناشویی

 

. بنابراین می باشد 3۰/3اسمیرنوف متغیرهای تحقیق بزرگتر از  –کولموگروف  ی آزمون سطح معنی دار( 1با توجه به جدول )

تایید می شود یعنی توزیع داده ها در این نمونه آماری نرمال است، به همین علت برای آزمون فرضیه های تحقیق از  0Hفرضیه 

 آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون  چندگانه استفاده می شود.

 در استان گلستان تاثیر معناداری دارد. فکری نشخوار بر کرونا بیماریشیوع : آزمون فرضیه اول

0H : داردن معناداری تاثیر گلستان استان در فکری نشخوار بر کرونا بیماری شیوع. 

1H  :دارد معناداری تاثیر گلستان استان در فکری نشخوار بر کرونا بیماری شیوع. 

 گلستان استان در فکری نشخوار بر کرونا بیماری شیوع ون( نتایج آزمون همبستگی پیرس2جدول )

 فکری نشخوار متغیر وابسته     متغیرمستقل       

 کرونا بیماری شیوع
 حجم نمونه سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون

73۰/3 333/3 111 

 معنادار است 3۰/3*.همبستگی در سطح خطای 

 

 <3۰/3اطمینان) 1۰در سطح % فکری نشخوار بر کرونا بیماری شیوع(، بین 2(در جدول)پیرسونتایج آزمون همبستگی)بر اساس ن

می پذیرفته  1Hو فرضیه رد  0H( وجود دارد. بنابراین فرضیه ضریب همبستگی >3رابطه معنادار و مستقیمی)سطح معناداری (

 نشخوار( و متغیر وابسته )کرونا بیماری شیوعمبستگی بین متغیر مستقل )شود. یعنی فرضیه اول تحقیق تایید می شود و ضریب ه

 افزایش می یابد.در استان گلستان   فکری نشخوار کرونا ، بیماری شیوع یعنی با افزایش می باشد.( 73۰/3) (فکری

 عناداری دارد.در استان گلستان تاثیر م تعارضات زناشویی بر کرونا بیماریشیوع : دومآزمون فرضیه 

0H : داردن معناداری تاثیر گلستان استان در زناشویی تعارضات بر کرونا بیماری شیوع. 

1H  :دارد معناداری تاثیر گلستان استان در زناشویی تعارضات بر کرونا بیماری شیوع. 

 نگلستا استان در فکری نشخوار بر کرونا بیماری شیوع ( نتایج آزمون همبستگی پیرسون3جدول )

 زناشویی تعارضات متغیر وابسته     متغیرمستقل       

 کرونا بیماری شیوع
 حجم نمونه سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون

۱2۰/3 333/3 111 

 معنادار است 3۰/3*.همبستگی در سطح خطای 

 

 1۰در سطح % زناشویی تعارضات بر کرونا بیماری شیوع(، بین 3(در جدول)پیرسونبر اساس نتایج آزمون همبستگی)

و فرضیه رد  0H( وجود دارد. بنابراین فرضیه ضریب همبستگی >3رابطه معنادار و مستقیمی)سطح معناداری ( <3۰/3اطمینان)
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1H  و متغیر  (کرونا بیماری شیوعتحقیق تایید می شود و ضریب همبستگی بین متغیر مستقل ) دوممی شود. یعنی فرضیه پذیرفته

افزایش در استان گلستان زناشویی  تعارضات کرونا ، بیماری شیوع یعنی با افزایش می باشد.( ۱2۰/3) (زناشویی تعارضاتوابسته )

 می یابد.

 بحث ،نتیجه گیری وپیشنهادات

فناوری نوین و تماس های مجازی کارشناسان توصیه می کنند افراد بیشترین بهره را در دوران قرنطینه و کاهش روابط اجتماعی از 

ببرند. حفظ تماس با همکاران، دوستان و اعضای خانواده با ویدئو کنفرانس، ارسال پیامک و شبکه های اجتماعی به بهبود روحیه 

 افراد کمک می کند. پیگیری لحظه به لحظه اخبار در دوران شیوع کرونا می تواند منجر به افزایش اضطراب شود. کارشناسان به

همین دلیل توصیه می کنند افراد در دوران قرنطینه و شیوع ویروس کرونا تنها به منابع رسمی و قابل اعتماد تکیه کنند. عالوه بر 

هستند می تواند به حفظ سالمت روان « نگران کننده»این عدم پیگیری دائمی و لحظه به لحظه اخبار در دورانی که اکثر خبرها 

مقابله با آسیب های روانی دوران قرنطینه و کاهش روابط اجتماعی می تواند پناه بردن به سرگرمی  یکی از راه های کمک کند.

های مختلف از جمله تماشای فیلم و سریال، کتاب خواندن و موسیقی گوش دادن باشد. متخصصان اعصاب و روان بر لزوم فعالیت 

و شیوع ویروس جدید کرونا تاکید می کنند. یکی از راه های مقابله با فکری افراد برای مقابله با آسیب های روانی دوران قرنطینه 

اضطراب دوران قرنطینه و کاهش روابط اجتماعی می تواند پرهیز از تفکر در مورد آینده باشد. کارشناسان توصیه می کنند که افراد 

و پیامدهای اتفاقات روی داده می تواند اضطراب و  در این دوران بر زمان حال و زندگی روز به روز تمرکز کنند. تفکر در مورد آینده

نگرانی را افزایش دهد. در نهایت همه باید به یاد داشته باشند که این وضعیت برای بسیاری از ساکنان کره زمین پیش آمده است و 

ا اتفاقی که از طرف فرد شناسایی تعارضات همسران در زندگی مشترک متاسفانه برخی افراد سر هر موضوع و ی دائمی نخواهد بود.

گذارد. حل تعارضات کنند که در زندگی آنها تاثیر منفی میداوری و یا قضاوت زود هنگام میمقابلشان صورت می گیرد، پیش

زناشویی یکی از آرزوهای مشاوران خانواده است. اگر بپذیریم که هیچ زندگی مشترکی بدون تعارضات قابل تصور نیست، آن گاه می 

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 توانیم 

مشاجره بین پدر و مادر بوده ایم و یا خود به عنوان والدین گاهی با همسرمان مشاجره کرده ایم. از این رو حل این تعارضات که 

ت، هم و غم مشاوران و کارشناسان خانواده می باشد و هرچه در این زمینه تالش شود باز مایه اصلی اختالف در زندگی مشترک اس

روانشناسان معتقدند که تفکر بیش از حد می تواند باعث بروز اشکاالت اساسی در اعمال انسان شود، به ویژه برای خانم  کم است.

 ن منجر خواهد شد.برند، به اضطراب و افسردگیشاهایی که در استرس و ناامیدی بسرمی

 در استان گلستان تاثیر معناداری دارد. فکری نشخوار بر کرونا بیماریشیوع : آزمون فرضیه اول

 <3۰/3اطمینان) 1۰در سطح % فکری نشخوار بر کرونا بیماری شیوع(، بین 2(در جدول)پیرسونبر اساس نتایج آزمون همبستگی)

می پذیرفته  1Hو فرضیه رد  0H( وجود دارد. بنابراین فرضیه ریب همبستگیض >3رابطه معنادار و مستقیمی)سطح معناداری (

 نشخوار( و متغیر وابسته )کرونا بیماری شیوعشود. یعنی فرضیه اول تحقیق تایید می شود و ضریب همبستگی بین متغیر مستقل )

 افزایش می یابد.تان گلستان در اس  فکری نشخوار کرونا ، بیماری شیوع یعنی با افزایش می باشد.( 73۰/3) (فکری

 تعارضات زناشویی در استان گلستان تاثیر معناداری دارد. بر کرونا بیماریشیوع : دومآزمون فرضیه 

 1۰در سطح % زناشویی تعارضات بر کرونا بیماری شیوع(، بین 3(در جدول)پیرسونبر اساس نتایج آزمون همبستگی)

و فرضیه رد  0H( وجود دارد. بنابراین فرضیه ضریب همبستگی >3ار و مستقیمی)رابطه معنادسطح معناداری ( <3۰/3اطمینان)

1H  ( و متغیر کرونا بیماری شیوعتحقیق تایید می شود و ضریب همبستگی بین متغیر مستقل ) دوممی شود. یعنی فرضیه پذیرفته

افزایش در استان گلستان زناشویی  تعارضات ، کرونا بیماری شیوع یعنی با افزایش می باشد.( ۱2۰/3) (زناشویی تعارضاتوابسته )

 می یابد.

 پژوهشیپیشنهادات 
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 نشخوار فکری در بین زوجین،باید آموزش های الزم را برای از بیین بیردن آن بایید دقیت الزم را  در خصوص شکل گیری

 نشان داد.

 در مورد عواقب تعارضیات ات بیشتری پیشنهاد می شود رسانه های گروهی و دانشگاهها به خانواده ها و افراد جامعه اطالع

 زناشویی دهند.

  نشخوار فکری واز بین بیردن آن و تعارضیات زناشیویی میی توانید منجیر بیه بهبیود در سیاست های کلی،توجه کردن به

 مهارتهای زندگی زوجین شود.

   نیدانی در ایین زمینیه نشخوار فکری و تعارضات زناشویی و اینکه تا به حال پژوهش های چبا توجه به جدید بودن بحث

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

 فهرست منابع:

بررسی نقش نشخوار فکری بر بهزیستی روانشناختی و اضطراب در همسران بیماران مبتال به ( 1314) یوسفی، محمد -

 ی ارشد.پایان نامه کارشناس، سرطان در استان قم

، نشخوار فکری برعاطفه مثبت و منفی در زنان مبتال به افسردگی پس از زایمان رابطه بررسی (1314) مختاری، حسین -

 پایان نامه کارشناسی ارشد.

فزایش رضایت زناشویی و حمایت اجتماعی در کاهش میزان افسردگی، ا نشخوار فکریبررسی ( 1313)رجبی، علی -
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Investigating the effect of coronary heart disease prevalence on mental rumination and 

marital conflicts in Golestan province 
 

Munir Tavana * Roghayeh Chamaneh Tahereh Chaheh 
 

Abstract 
The aim of this study was to investigate the effect of corona prevalence on mental rumination 

and marital conflicts in Golestan province in people referring to counseling centers in Golestan 

province in 1399. Due to the nature of the subject and the objectives, the present study is a 

descriptive-correlational research. The statistical population includes 380 couples who have 

referred to the intervention and counseling centers in Golestan province in 1999 due to the 

existence of severe conflicts, both normally and by the judiciary. The sample size of this study is 

191 people based on Morgan's table. Simple random sampling was selected. The data required 

for the study also used standard questionnaires. In this study, two standard questionnaires were 

Nolan Hoxmaumaru (1991) and the Marital Conflict Questionnaire (MCQ-R). Descriptive 

statistics have been used appropriately to analyze the information, first using descriptive 

statistics techniques such as central indicators and scattering, and then using inferential statistics 

techniques, including tests. Because correlation and regression, research hypotheses were tested 

by SPSS software. In addition, the normality of the data was first examined by Golmogrov-

Smirnov test. The results of the research hypotheses showed that the prevalence of coronary 

heart disease has a significant effect on mental rumination and marital conflicts in Golestan 

province. 
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