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 گري اي نشخوار خشم و نشخوار خودسرزنشنقش واسطه

 بین دلزدگی و خشونت زناشویی ي در رابطه
 

 2، احمد کربالیی محمد میگونی1مونا کوچکی امیرهنده
3و مهرداد ثابت

 

 
  هــاي اجتمــاعییري و از طریــق سیاســتخشــونت زناشــویی بــه دلیــل پیامــدهاي نــامطلوبش، بایــد پیشــگ

دلزدگی را عـاملی بـراي پریشـانی و آشـفتگی  ،هاي قبلیپژوهش و شود وجهآموزشی و حقوقی به آن ت
اي نشـخوار خشـم و تعیـین نقـش واسـطه ،هـدف پـژوهش حاضـر. انددر روابط زناشویی شناسایی کرده

طـی یـک  ، ین منظـوردبـ. بین دلزدگی و خشونت زناشـویی بـود ي گري در رابطهنشخوار خودسرزنش
 در دسـترسبـرداري بـه روش نمونـهاز ساکنین شـهر تهـران نفر  250 پژوهش توصیفی از نوع همبستگی

گـري نشخوار خشم و نشـخوار خودسـرزنش ،دلزدگی زناشویی، هاي تعارضیتاکتیک و از نظرانتخاب 
هاي ساختاري نشـان داد یابی معادلهها با استفاده از روش مدلتحلیل داده نتایج. مورد آزمون قرار گرفتند

گـري نشـخوار با واسطهاما، کند بینی میگري نشخوار خشم، خشونت زناشویی را پیشدلزدگی با واسطه
آیـد کـه از نتایج پژوهش حاضر چنین برمی. کندبینی نمیخودسرزنش گري، خشونت زناشویی را پیش

منفی ناشـی از دلزدگـی  ي افراد را براي درگیر شدن در رفتار خشونت براي تنظیم عاطفه ،نشخوار خشم
 .کندیی با انگیزه میزناشو
 گري، دلزدگی، نشخوارخشم، خشونت زناشویی، خودسرزنش :يکلیدي هاواژه

 

 مقدمه
هاي دیگـر متمـایز دهد از خشونتبه این دلیل که در حریم خصوصی افراد رخ می ، خشونت زناشویی

ونت شـهاي خشـونت شـریک جنسـی، خواژه). 2015لو، آفتاب، کربالیی محمد میگونی و تقی(است 
کـار و شریک آزاري نیز اغلب براي اشاره بـه خشـونت زناشـویی بـه خانگی، زن آزاري، همسرآزاري

تواند خشونت جسمانی، جنسی، هیجانی و یا خشونت زناشویی می). 2013اعظم علی و نایلور، (رود می
مشـکالت  یکـی از و )2015کاستا، کاستل، والکر، کورتیس و همکاران، (گیرد ختی را در برروان شنا

 ، ایرانکرج، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، دپارتمان روان شناسی. 1
 dr.ahmadkarbalaee @gmail.com ) نویسنده ي مسوول( ، ایرانرجک، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، دپارتمان روان شناسی. 2

 ، ایرانرودهن، رودهن، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دپارتمان روان شناسی. 3
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زانگ، وونگ، ایـپ، (قرار داده است  تاثیراجتماعی جدي است که بهزیستی بسیاري از افراد را تحت 
اي دارد و پر واضح است کـه ات قابل توجه و گستردهتاثیر ،خشونت زناشویی). 2015فان و همکاران، 

از مشکالتی است کـه  یکی ،خشونت زناشویی. برندبیشتر از همه در این نوع خشونت رنج می ،قربانیان
جوامع امروز با آن روبرو هستند و تمام افراد صرف نظر از زمینه هاي فرهنگـی، گـرایش هـاي جنسـی 

قـرار داده اسـت  و بـه دلیـل  تـاثیراجتمـاعی را تحـت  -سن، قوم، سطح تحصیالت و طبقات اقتصادي
ی و حقوقی بـه آن توجـه هاي اجتماعی، آموزشپیامدهاي نامطلوبش، باید پیشگیري و از طریق سیاست

  ).2015و همکاران،  آفتاب(شود 
هـاي تعـارضتحـت عنـوان دو عامل براي پریشانی و آشفتگی در روابـط زناشـویی  ،هاي قبلیپژوهش

انـد شناسـایی کـردهرا  3یا به عبـارتی دلزدگـی 2تفاوتیو دلسردي و بی 1زناشویی آشکار یا عدم توافق
دلزدگی زناشویی را فقـدان ) 1993(کایسر ). 2008و همکاران،  هرینگتون، میشل، کاستلونی، جوزف(

و افـزایش  5تعریف کرد که شامل کاهش توجه به همسر، بیگانگی عـاطفی 4تدریجی دلبستگی عاطفی
خشم  ،سرخوردگی و ناامیدي ي تفاوتی نسبت به همسر است و شامل سه مرحلهاحساس دلسردي و بی

کننده و تعارض آمیـز هاي تحریکافراد در واکنش به موقعیت .دمی شو تفاوتیدلسردي و بیو  و تنفر
نشخوارگري، به ). 2017لیوارت، هویجدینگ، وندر وین، هوونس و همکاران، (اند با یکدیگر متفاوت

هـاي منفـی، علـل و پیامـدهاي هاي شخصی و اهداف حل نشده، هیجـانتوجه متمرکز مکرر بر نگرانی
 5نشخوار خشـم ).2016امیري، آزاد مرزآبادي، نصیري و قاسمی قشالق، (هاي منفی اشاره دارد هیجان

یکی از انواع نشخوار فکري است که تمایل به تمرکز بـر افکـار مـرتبط بـا خلـق در طـول رویـدادهاي 
 ).2001ساخودولسکی، گولوب و کرومول، (خشمگینانه تعریف شده است 

 خوار خشم می پردازند، هیجان هاي خشمگینانهافرادي که به نشخوار و نش ستنشان داده ا ،پژوهش ها
آنستیس، آنستیس، سـلبی و جـوینر ). 2017لیوارت و همکاران، (خود را تداوم یا شدت می بخشند  ي
پرخاشگري جسمانی و کالمی و  ي بینی کنندهپیش ،در پژوهشی نشان دادند که نشخوار خشم) 2009(

قـش عـاملی را ایفـا کنـد کـه حـواس فـرد را از ن ،خصومت است و ممکن است رفتارهاي پرخاشگرانه
ایـن طـور پیشـنهاد شـده کـه . شـودنشخوار خشم پرت می کند و منجـر بـه کـاهش مـوقتی خشـم مـی

گري به خود بگیـرد خودسرزنش گري نیز زمانی که شکل نشخواري یا به عبارتی نشخوار خودسرزنش
گري شکلی نشخوار خودسرزنش ).2016سپادا، کولوبینسکی، نیکویک، الورنس و ا(مشکل ساز است 

1.disharmony  2. emotional distance  3.disaffection  4.emotional attachment  5.anger rumination 
                                                      



Thought & Behavior in Clinical Psychology                               رفتار و شهیاند                                                               

Volume 11, Number 43                  2017,                                      1396 ، 43 ي شماره ،یازدهم ي دوره 
 

٤۹ 

سـازي خـود اسـت و پژوهشـگران ارزشاز نشخوار فکري و تفکر تکراري منفی است کـه هـدفش بـی
، اضـطراب و خشـم در ارتبـاط اسـت ختی ماننـد افسـردگیروان شـنااند که با مشـکالت پیشنهاد کرده

از دیگر عواملی است و   شکلی از یک خود ناکافی ،گريخودسرزنش). 2016ر، یسمارت، پیترز و باا(
؛ مـارتینز، کانـاوارو و 2009لویک و همکـاران، (هاي زناشویی همبسته است که با سازگاري و تعارض

بـدین معنـی کـه افـراد  ؛تفاوتی نیـز همبسـته اسـتسردي و بیبا دل ،گريخودسرزنش). 2015موریرا، 
ابـی ). 2015و همکاران،  چانبرگسدینگر، بارت، زیمرمن، ا(اند گر نسبت به دیگران سردخودسرزنش

گـر افراد خودسرزنش گر در مقابـل دیگـران رقابـت ،در پژوهش خود دریافتند) 2013(حبیب و الیتن 
دهند و به آنها به راحتی نسبت به دیگران از خود خشم نشان می. کنندخصمانه و دوسوگرایانه رفتار می

فردي ه این اغلب منجر به تعارض در روابط بینکنند کسختی خشم خود را در مقابل دیگران کنترل می
 .شودمی

 روي همچنین و شود افسردگی افزایش احساس باعث است ممکن ،خشونت معرض در گرفتن قرار

 بـراي تـالش و خودکشـی افکـار پیامدهایی نظیـر به بنابراین بگذارد، تاثیر استرس با مواجهه توانایی

گویی بـه هدف اصلی این پژوهش پاسخ ). 2016راد، ريشفیعی، سجادپور و حید(بیانجامد  خودکشی
بـین دلزدگـی و خشـونت  ي رابطـه ،گـرياین سوال بود که آیا نشخوار خشم و نشخوار خودسـرزنش

 گري خواهند کرد؟زناشویی را واسطه
 

 روش 
 ي جامعـه. بـود  هـاي سـاختاريیـابی معادلـهتوصیفی از نوع همبسـتگی و مـدلحاضر، روش پژوهش 

بـا تقسـیم انـواع ) 2005(کالیـن با توجه به اینکـه  .شهر تهران بود متاهلپژوهش شامل ساکنان آماري 
کنـد کـه هـاي پیچیـده عنـوان مـیهاي معادله هاي ساختاري به سه نوع ساده، کمی پیچیده و مدلمدل

هـاي نفـر و در مـدل 200تا  100هاي کمی پیچیده بین ، در مدل100هاي ساده زیر حجم نمونه در مدل
هاي و با توجه به تعداد متغیرهاي مورد بررسی، پژوهش حاضر از نوع مدل باشدنفر  200باالي  ،پیچیده

 250آمـاري ایـن پـژوهش  ي با در نظر گرفتن احتمال ریزش نمونه، نمونهبنابر این . استکمی پیچیده 
ایت شـهرداري شـهر بـا مراجعـه بـه سـنمونه ها به صورت نمونه ي در دسـترس، . در نظر گرفته شدنفر 

و مراکـز ) پـارك و سـینماها(گانه شهر تهران از بین مراکز تفریحی 22لیستی از مناطق  ي تهران و تهیه
ورود به پـژوهش رضـایت  مالك. انتخاب شد) سراهاسالمت، سراي محله و فرهنگ ي خانه(فرهنگی 

توجیه توسط پژوهشـگر و آزمودنی ها پس از  .آگاهانه و حداقل زندگی مشترك به مدت دو سال بود
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هاي تعارضی تجدید نظر شده، مقیاس دلزدگی زناشویی، مقیاس اعالم رضایت کتبی با مقیاس تاکتیک
 .گري مورد آزمون قرار گرفتندنشخوار خشم و مقیاس نشخوارخودسرزنش

کـوي و مـک -سـتراوس، همبلـی، بـانیتوسـط اکـه هاي تعارضـی تجدیـد نظـر شـده مقیاس تاکتیک
دهـی بـراي یـک ابـزار خـود گـزارشمقیـاس، سوال و پنج خـرده 78ه با ساخته شد) 1996(سوگارمن 

تـا  79/0ضـریب آلفـاي کرونبـاخ ) 1996(سـتراوس و همکـاران ا. هاي زناشویی استرزیابی تعارضا
بـا اسـتفاده از . همگراي قابل قبولی براي این مقیاس گـزارش کردنـد اعتباررا براي کل مقیاس و  95/0

یب آلفـاي کرونبـاخ ضـرا» آسـیب«و » اجبار جنسـی«عاملی و با حذف خرده مقیاس هاي  روش تحلیل
به عنوان شاخصی از همسانی درونی مقیاس تاکتیـک هـاي تعارضـی تجدیـد نظـر شـده   86/0تا  66/0

 . شده استگزارش 
ان دهی بـراي ارزیـابی میـزیک ابزار خودگزارشسوال  21با  ،)1993(مقیاس دلزدگی زناشویی کایسر 

گـزارش  97/0براي این ابـزار ضـریب آلفـاي کرونبـاخ ) 1993(ر سکای . دلزدگی نسبت به همسر است
و ) r= -56/0(دلزدگی و مقیاس شادکامی زناشـویی ادراك شـده  ي همبستگی منفی بین نمرهاو . کرد

ارش واگـراي ایـن ابـزار گـزاعتبـار هایی از را به عنوان شاخص) r= -86/0(مقیاس صمیمیت زناشویی 
 .ه استکرد

افکـار  ،سـوال و چهـار خـرده مقیـاس 19بـا ) 2001(مقیاس نشخوار خشم ساخودولوسکی و همکاران 
دهـی یـک ابـزار خـودگزارشهـا هاي خشم و شناخت علتمتعاقب خشم، افکار تالفی جویانه، خاطره

هاي خشـم انگیـز هاي خشم انگیز فعلی و یادآوري تجربهبراي ارزیابی تمایل به تفکر در مورد موقعیت
ضـریب  و 93/0بـراي ایـن مقیـاس ضـریب آلفـاي کرونبـاخ ) 2001(ساخودولسکی و همکاران . است

ضـرایب آلفـاي کرونبـاخ بـراي کـل ) 1388(بشارت و محمـدمهر . گزارش کردندرا  77/0بازآزمایی 
شـناخت  هاي خشـم وهاي افکار متعاقب خشم، افکار تالفی جویانه، خاطرهمقیاسمقیاس و براي خرده

 . کرده اندگزارش  78/0و  70/0، 79/0، 82/0، 70/0به ترتیب را ها علت
دهـی بـراي یـک ابـزار خـودگزارش) 2015(ر یسـمارت، پیتـر و بـامقیاس نشخوار خودسرزنش گري ا

براي ایـن ) 2015(سمارت و همکاران ا. سوال است 10هاي منفی و شامل ارزیابی نشخوار خود ارزیابی
همبستگی مثبـت و معنـادار بـین ایـن ابـزار و آنها . گزارش کردندرا  92/0اي کرونباخ ابزار ضریب آلف

دیگر ابزارهاي نشخوار فکري از جملـه خـرده مقیـاس نشـخوار فکـري، خـرده مقیـاس تعمـق، مقیـاس 
پردازش پس از  ي نامههاي بین فردي و پرسشنشخوار خشم، مقیاس نشخوار اضطراب، مقیاس رنجش

 .همگرا گزارش کردند اعتباران شاخصی از سانحه را به عنو
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هـاي هـم خطـی فرضهاي ساختاري به شرط برقراري پیشیابی معادلهدر پژوهش حاضر از روش مدل
براي نشان دادن روابط مسـتقیم و روابـط غیرمسـتقیم اسـتفاده و  بودن و نرمال بودن توزیع چند متغیري

 .و نرم افزار لیرزل مورد تحلیل قرار گرفت SPSS داده ها با بیست و یکمین ویرایش نرم افزار .شد
 

 هایافته
 .مولفه هاي توصیفی متغیرها را نشان می دهد ،1جدول 

 

 میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي پژوهش. 1جدول 
 M sd 1 2 3 4 متغیر 

   -  52/16 99/48 دلزدگی. 1
  -  797/0** 84/9 42/21 گرينشخوار خودسرزنش. 2
 -  871/0** 746/0** 48/19 08/46 شخوار خشمن. 3

-  521/0** 501/0** 573/0** 80/20 83/27 شناختیخشونت روان –خشونت زناشویی . 4
 891/0** 585/0** 554/0** 621/0** 73/30 36/42 خشونت جسمانی –خشونت زناشویی . 5

 

دگی و چـولگی و بـه منظـور نرمال بودن توزیـع تـک متغیـر مقـادیر کشـی ي به منظور بررسی مفروضه
. مورد بررسـی قـرار گرفـت 2و ضریب تحمل 1خطی بودن عامل تورم واریانس هم ي ارزیابی مفروضه

 ± 2شاخص هاي مربوط به چولگی و کشیدگی هیچ کدام از عاملها از مرز بررسی ها نشان داد که این 
یک از متغیرهـاي پـژوهش نرمـال بنابراین می توان گفت که توزیع داده ها براي هر . عبور نکرده است

یکی دیگر از مفروضه . خطی بودن نیز در متغیرهاي تحقیق رخ نداده است هم ي مساله ،همچنین. است
هاي تحلیل مدل یابی معادله هاي ساختاري، نرمال بودن توزیـع چنـد متغیـري اسـت، اسـتفاده از روش 

 .نرمال است ،تبیین متغیر مالك نشان داد که ترکیب متغیرهاي پیش بین در 3فاصله مهلنوبایس
از آنجا کـه متغیـر . بودمتغیر مکنون خشونت زناشویی و متغیرهاي مشاهده شده آن  ،در پژوهش حاضر

ــابراین ) خشــونت روانــی، خشــونت جســمانی(مکنــون خشــونت زناشــویی داراي دو نشــانگر اســت، بن
خواهـد  4د پارامترهاي مجهـول و در سوي دیگر تعدا) v(v+1/(2(خواهد بود  3پارامترهاي معلوم آن 

آزادي در مـدل انـدازه گیـري  ي رود درجـهانتظار مـی ،بنابراین). دو واریانس و دو ضریب مسیر(بود 
آزادي حاصل تفریـق پارامترهـاي  ي در مدل یابی معادله هاي ساختاري درجه(برابر با منفی یک باشد 

1.variance inflation factor (VIF) 3.Mahalanobis distance (D) 
2.tolerance 4.Root Mean Square Error of Approximation 
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آزادي کـوچکتر  ي از مدل که در آن درجه به این نوع)). 3-4=-1(مجهول از پارامترهاي معلوم است 
زمانی که مدل زیرمانند باشد، نه پارامترها و نه شاخص هاي . از صفر است، مدل زیرمانند گفته می شود

مـدل انـدازه  ،بدین ترتیب در پژوهش حاضـر ).2005کالین،  ؛2006هو، (برازندگی برآورد نمی شود 
چنـان  ،در ایـن مـدل .هاي برازندگی مدل کلی اکتفا شـدگیري ارزیابی نشد و تنها به ارزیابی شاخص 

فرض شده است که دلزدگی هم به صورت مستقیم و هـم بـه صـورت غیـر مسـتقیم از طریـق نشـخوار 
 . خودسرزنشگري و نشخوار خشم، خشونت زناشویی را پیش بینی می کند

برازش مدل پـژوهش بـا  هاي ساختاري براي ارزیابی چگونگیاستفاده از روش تحلیل مدل یابی معادله
منطبـق بـر انتظـار . بـرازش قابـل قبـولی بـا داده هـا نـدارد ،داده هاي گردآوري شده نشان داد که مدل

از آنجا که شاخص مجذور ). P ،91/159 =2χ>01/0(معنادار بود  01/0شاخص مجذور کاي در سطح 
اینکـه . ررسی قرار گرفـتحجم نمونه قرار دارد، دیگر شاخص هاي برازندگی مورد ب تاثیرکاي تحت 

نشانگر برازش عالی مدل با   ،بود 458/0برابر با  (RMSEA)خطاي میانگین مجذورات تقریب  ي ریشه
ارزیابی شاخص هاي اصالح نشان داد کـه بـا ایجـاد کوواریـانس بـین  .داده هاي گردآوري شده است

 واحد کاهش یافته و  159ر به میزان یخطاي نشخوار خود سرزنشگري و نشخوار خشم، کاي اسکو
 

 

 ضرایب مسیر کل، مستقیم و غیر مستقیم بین دلزدگی، نشخوار خود سرزنشگري . 2جدول 
 و نشخوار خشم و خشونت زناشویی

 b S.E β P مسیرها
 002/0 629/0 064/0 713/0 خشونت زناشویی –دلزدگی  کل ي رابطه
 002/0 453/0 124/0 514/0 خشونت زناشویی –دلزدگی  مستقیم ي رابطه

 002/0 791/0 019/0 475/0 گرينشخوار خود سرزنش –دلزدگی 
 002/0 746/0 043/0 880/0 نشخوار خشم –دلزدگی 

 454/0- 084/0 213/0- 160/0 خشونت زناشویی –گري نشخوار خود سرزنش
 01/0 352/0 131/0 313/0 خشونت زناشویی –نشخوار خشم 

 035/0 176/0 094/0 200/0 خشونت زناشویی –دلزدگی  غیرمستقیم ي رابطه
 
 
 
 
 
 
 

 

با اصالح  مدل . شاخص هایی حاصل خواهد شد که بیانگر برازش قابل قبول مدل با داده هاست
 ؛) df ،250 =N(2χ= 2=( 910/0(معنادار نیست  05/0ر در سطح یمالحظه شد که شاخص کاي اسکو

 2جدول . برازش مطلوب وجود دارد ،ي شدهیعنی بین مدل مفهومی پژوهش و داده هاي گردآور
معناداري هریک از روابط غیر  3و جدول ضرایب مسیر مستقیم، غیر مستقیم و کل را در مدل حاضر 
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متغیرهاي  نشخوار خشم و نشخوار خود  ي مستقیم بین دلزدگی و خشونت زناشویی به واسطه
 .هدنشان می د) 1986(سرزنشگري را بر اساس فرمول بارون و کنی 

 

 ضرایب مسیر کل، مستقیم و غیر مستقیم بین دلزدگی، نشخوار . 3جدول 
 خود سرزنشگري و نشخوار خشم و خشونت زناشویی

 β Z مسیرها

 -09/1- 06/0 خشونت زناشویینشخوار خودسرزنشگري  دلزدگی

 *37/2 26/0 خشونت زناشویینشخوار خشم  دلزدگی

05/0 p*<   01/0و p**< 

اي در ش منحصر به فرد هر یـک از متغیرهـاي واسـطهقول بارون و کنی به منظور تعیین نفرماستفاده از 
                    اي نشـــخوار خشـــم بـــین دلزدگــی و خشـــونت زناشـــویی، نشــان داد کـــه متغیـــر واســطه ي رابطــه

)037/2 =Z ،2626/0 =β (بـین دلزدگـی و خشـونت  ي رابطـه ،به صورت معنادار و بـه صـورت مثبـت
 -Z ،0664/0= 037/2(گـري اي نشـخوار خودسـرزنشمتغیر واسطهمی کند و  گريناشویی را واسطهز
=β (گري نمی کندبین دلزدگی و خشونت زناشویی را واسطه ي ر رابطهابه صورت معناد. 

 

 گیريبحث و نتیجه
ونت گـري نشـخوار خشـم، خشـنتایج حاصل از پژوهش حاضر  نشان داد که متغیر دلزدگـی بـا واسـطه

گـري نشـخوار همچنین نتـایج نشـان داد کـه متغیـر دلزدگـی بـا واسـطه. زناشویی را پیش بینی می کند
نتـایج پـژوهش حاضـر در خصـوص  .خودسرزنش گري، خشونت زناشـویی را پـیش بینـی نمـی کنـد

حبیـب و  هـاي ابـیبین دلزدگی و خشونت زناشویی با نتـایج حاصـل از پـژوهش ي گري رابطهواسطه
؛ ترنـر و )2011(؛ دنسـون، پدرسـن، فریـز و هـام )2010(رلی وین و جاجودیـا ؛ باردرز، ا)2013(الیتن 
هاي حاصل از در تبیین یافته .هم راستاست) 2015(ستوارت ؛ شوراي، مک نالتی، مور و ا)2015(وایت 

 از دلزدگـی. نیسـت نفر دو هر یا یک در اشکال وجود دلیل به دلزدگی ،توان گفتاین پژوهش می

و  صـمیمیت بـه طـوري کـه کنـدمی بروز ناگهانی طور به و ندرتبه ،است تدریجی یک روند قعش
 فروپاشی با دلزدگی نوع شدیدترین در. شودمی عارض عمومی خستگی و رنگ باخته زندگی عشق

زوجی، به معنـاي  ي دلزدگی در یک رابطه). 2013سودانی، دهقانی و دهقان زاده، (همراه است  رابطه
هـاي مختلـف روابـط زناشـویی خـود دارنـد فی و غیر لذتبخشی است که زن و شوهر از جنبهنگرش من

عوامـل خطـر ) 2012(از سویی دیگر، کاپالدي، کنابل، شورت و کیم ). 2015کمایی و صداقتی فرد، (
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عوامل . رفتاري و عوامل ارتباطی تقسیم کردند ،ی را به عوامل بافتی، عوامل رشديدر خشونت زناشوی
 زناشویی، سبک هاي دلبستگی زوجین شامل وضعیت زناشویی، اختالفات در روابط، رضایت ،اطیارتب

از این رو می توان گفت دلزدگی با کاهش رضایت زناشویی بـر . و عاطفه ي منفی و حسادت می شود
حـل  يتعارضات زناشویی افزوده و منجر می شود زوجین در عـوض بـه کـارگیري راهبردهـا ي دامنه

یکـی از برجسـته تـرین  ،کاهش رضایت زناشـویی. به خشونت زناشویی متوسل شوند ،زندهتعارض سا
گـامز و همکـاران،  -مالوري، دهارنیدهارکا، دیتـز، بـاروس(عوامل خطر براي خشونت زناشویی است 

2016.( 
ناکارآمـد، تـداخل بـا ي  مسـالهافزایش تفکر منفی، حـل  ي منفی را به واسطه ي عاطفه ،نشخوارگري

هوکسـیما، ویسـکو و  -نـولن(بخشـد و کـاهش حمایـت اجتمـاعی تشـدید و تـداوم مـی ر هدفمندرفتا
افراد را براي درگیر شدن در رفتارهـاي پرخاشـگرانه بـراي تنظـیم  ،نشخوار خشم ).2008لیبومیرسکی، 

ند پیشنهاد کرد) 2000(وم و همکاران یگریسو، داویس، وسیلینو، اپلبا. کندمی منفی با انگیزه  ي عاطفه
که رفتارهاي خشونت آمیز به عنوان پاسخی به افکار خشونت آمیز را می توان پرخاشگري تکانشگرانه 

پـی نشـخوار خشـم از این رو، زوجـین در . در نظر گرفت، خشونتی که در غیاب بازداري رخ می دهد
 . دعنوان یک راهبرد مقابله اي می شومتوسل به خشونت به  احتماال

نشخوار فکـري بـر خشـم و رفتارهـاي پرخاشـگرانه را در  تاثیر) 2010؛ 2008(ن ویلکاوسکی و رابینسو
این مـدل پیشـنهاد مـی کنـد کـه . مدل منسجم شناختی خشم صفت و پرخاشگري واکنشی شرح دادند

افراد با صفت خشم با سه فرآیند شناختی مشخص مـی شـوند کـه باعـث تشـدید خشـم و پرخاشـگري 
بـه احتمـال بیشـتري ) 2رایط و موقعیت ها را مغرضانه تفسیر می کنند، این افراد ش) 1: واکنشی می شود

در بـه کـارگیري ) 3و   درگیر توجه نشخواري می شوند که این تفاسـیر مغرضـانه را تقویـت مـی کنـد
زنان و مـردان  رسدبنابراین، به نظر می. براي کاهش خشم و پرخاشگري واکنشی ناکام اند موثرکنترل 

هـاي بـین زوجـین و همچنـین یی در پـی افـزایش مشـکالت زناشـویی و تعـارضدچار دلزدگی زناشو
خـود و نشـخوار  ي ختی خود و کاهش عواطف منفی با تمرکز بر نواقص در رابطـهروان شنامشکالت 

صفت شخصیتی و شکلی  ،خودسرزنش گري .شوندخشم در مورد آن به خشونت زناشویی متوسل می
فرد افکار قضـاوت گـر و محکـوم کننـده را نسـبت بـه خـود بـه  از خود ارزیابی منفی است که در آن

اشتباهات ادراك شده، شکسـت و نـاتوانی در بـرآوردن اسـتانداردهاي خـود یـا  ي خصوص در زمینه
-؛ هرمانتو، زروف، کوپـالو2004گیلبرت، کالرك، همپل، میلز و همکاران، (دیگران به کار می گیرد 
 ). 2016سیبلی، کلی و همکاران، 
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Because of the detrimental consequences, marital violence should be attended and 
prevented through social, educational, and legal policies. Research has addressed 
disaffection as a factor for distress and turmoil in marital relationships. The aim of this 
study is to determine the mediation role of anger rumination and self-criticism rumination 
in the relationship between disaffection and marital violence. Therefore, in a descriptive 
correlational study, 250 residences in Tehran were selected through a multistage 
randomized sampling method and tested for conflict resolution tactics, marital disaffection, 
anger rumination, and self-criticism rumination. Data analysis was performed using 
structural equation modeling which displayed that disaffection with mediation of anger 
rumination can predict marital violence (Z= 2.037, β= 0.2626). However, disaffection with 
mediation of self-criticism rumination doesn’t predict marital violence (Z= 2.037, β= -
0.0664). Results of the presented study signify that anger rumination motivates people to 
engage in violent behavior to regulate negative feelings resulted from disaffection. 
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