مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

www.mums.ac.ir
Medical Journal of Mashhad
University of Medical Sciences
Vol. 63, Special Issue P: 101-110
May-July 2019

سال ،63خرداد-تیر ، 99ویژه روانشناسي ،صفحه 101-110

مقاله اصلی

شناسایی عوامل زمینه ساز پیمان شکنی مردان ازدیدگاه زنان
تاریخ دریافت -98/07/01 :تاریخ پذیرش98/11/02:

جواد خدادادی سنگده
ترگل فرجاد طهرانی

1

*2

خالصه
مقدمه :پیمان شكني به هر دلیلي که رخ بدهد ،درگیر شدن دراین روابط در سطوح مختلف اثرات
نامطلوبي را بر ازدواج تحمیل ميکنند .براین اساس ،پژوهش حاضر به شناسایي عوامل موثر بر پیمان

 1استادیار مشاوره ،دانشكده روانشناسي و علوم تربیتي دانشگاه
عالمه طباطبایي
 2کارشناسي ارشد روانشناسي بالیني خانواده ،دانشگاه علم و
فرهنگ(نویسنده مسول)

Email: tfarjadtehrani@yahoo. com

شكني مردان از دیدگاه زنان ميپردازد.
روش کار:ای ن مطالعه به روش کیفي و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد .بدین منظور20،
زن دارای تجربه بيوفایي همسر به روش نمونهگیری هدفمند به شیوه در دسترس و با استفاده از
مصاحبه نیمه ساختاری به صورت عمیق درطول یک دوره  12ماهه مورد مطالعه قرار گرفتند .دادهها،
جمع آوری ،ثبت ،کدگذاری و درقالب مضامین اصلي و فرعي بخش بندی شدند .نتایج حاصل از
تحلیل کدگذاری مصاحبهها به شناسایي  3مضمون اصلي شامل زمینههای فردی ،تعاملي ،فرهنگي
اجتماعي و  19مضامین فرعي (  6مضمون فردی 8 ،مضمون تعاملي و 5مضمون فرهنگي اجتماعي )
منجر شد.
نتایج :یافتهها نشان ميدهد عواملي همچون عزت نفس پایین ،تمایز یافتگي پایین ،مسئولیت گریزی،
سلطه گری و سلطه پذیری ،مشكالت روانشناختي ،تجربههای آسیب زای کودکي جزء دالیل فردی؛
رفتارهي تخریب گرانه ،فقدان حمایتگری متقابل ،فقدان صمیمیت زناشویي ،ضعف در حل
تعارض،کم رنگ بودن فعالیت و اوقات مشترک،مسائل و مشكالت جنسي ،پنهان کاری ،ضعیف
بودن مرزهای زناشویي ،جزءعوامل تعاملي و تفاوت در جهان بیني ،تفاوت در خانواده اصلي،
وابستگي به خانواده اصلي ،روابط دوستي گسترده ،نوع شغل جزو عوامل فرهنگي اجتماعي در حیطه
پیمان شكني زناشویي مردان از دیدگاه زنان شناسایي شدند.
نتیجه گیری :نتایج پژوهش نشان داد عوامل مذکور در حیطههای فردی ،زوجي و فرهنگي اجتماعي
عواملي آسیب زننده در شكل گیری وگسترش پیمان شكني زناشویي ميباشند .بنابراین لزوم توجه
بیشتر بهاین عوامل شناسایي شده در ازدواج ميتواند تا حدی از شكل گیری پیمان شكني زناشویي
جلوگیری ميکند.
کلمات کلیدی :پیمان شكني زناشویي ،عوامل پیمان شكني ،زنان.
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مقدمه

فرهنگي – اجتماعي برای بررسي ﭼیستي پیمان شكني زناشویي

رابطه زناشویي به عنوان مهمترین و اساسيترین رابطه ،ساختاری

ضروری بنظر ميرسد(.)7

اولیه را برای بنانهادن رابطه خانوادگي و تربیت کردن نسل آینده

بررسيهای علمي برای شناسایي عوامل و متغیرهای مرتبط بااین

فراهم ميسازد .نابساماني و از هم گسیختگي کانون خانواده به

مشكل و پیامدهای آن در جامعه اجتناب ناپذیر است .تحقیقات

عنوان اصیلترین و مقدسترین نهاد اجتماعي ،یكي از مسائل

گوناگوني در زمینه علل و عوامل بوجود آورنده پیمان شكني

نگران کننده به شمار ميرود( .)1

زناشویي و روشهای درمان و پیشگیری از آن صورت نگرفته

پیمان شكني زناشویي به عنوان یكي از عوامل و دالیل اساسي

است .معدود پژوهشهای انجام شدهاین حوزه مربوط به ﭼند

مشكالت رواني و گسستگيهای خانوادگي مطرح شده

سال اخیر ميباشند که عمدتا آزمایشي و همبستگي ميباشند(.)8

است( .)2این پدیده مسالهای تكان دهنده برای زوجها و

واین مسئله کمتر به صورت عمیق و کیفي مورد کاوش قرار

خانوادهها و پدیدهای رایج برای درمانگران ازدواج و خانواده

گرفته است .با توجه به افزایش نرخ بروز پیمان شكني در جوامع

است هرﭼند ارتباط با غیر از شریک خود ممكن است به

مختلف از جملهایران ،ضروری استاین تجربه در بافت

صورت جسماني یا عاطفي باشد اما نتیجه نهایياین است که

فرهنگيایران مورد شناسایي قرار گیرد تا بتوان راهكارهای

زمان صرف شده بین یكي از زوجین با فردی خارج از رابطه

مناسب و بوميشدهای ارائه داد که هم در پیشگیری ازین مساله

زناشویي برای زوجها مسالهای جدی خواهد بود(.)3

موثر واقع شود و هم درمانگران بتوانند با کارآمدی بیشتر زوجین

برخي از پیش بینيها حاکي از آن است که حدود  40درصد از

را یاری دهند .هدف از انجام پژوهش حاضر مطالعه شناسایي

افرادی که طالق گرفتند ،حداقل یكبار مرتكب پیمان شكني

عوامل زمینه ساز پیمان شكني زناشویي مردان از نگاه زنان

شدهاند( )4بررسيهای دیگری نشان داده است که آمار پیمان

ميباشد.

شكني در توزیع جنسیتي بهاین صورت است که  20درصد زنان
و 40درصد مردان حداقل یكبار در طول عمر خود رابطه عاشقانه

روش کار

یا جنسي با فردی غیر از همسر خود برقرار کردهاند(.)5

دراین پژوهش از روش تحلیل مضمون استفاده گردید .تحلیل

اگرﭼه هیچ آماری در ارتباط با میزان شیوع پیمان شكني

مضمون عبارت است از تحلیل مبتني بر استقرای تحلیلي که در

زناشویي درکشور ما منتشر نشده است ،اما بعضي تحقیقات در

آن محقق از طریق طبقه بندی دادهها و الگویابي درون دادهای و

درون خود اشارههایي بهاین مساله کردهاند .به عنوان مثال نتایج

برون دادهای ،به یک سنخ شناسي تحلیل دست ميیابد .این نوع

پژوهشي در خصوص پدیده همسر کشي در  15استان کشور

تحلیل در مرحله اول به دنبال الگویابي در دادهها ميباشد.

نشان داد که 67درصد مربوط به قتل زناني است که به دلیل

ميتوان گفت که تحلیل مضمون در همه روشهای تحلیل

پیمان شكني و سوظن توسط همسران خود کشته شدهاند(.)4

دادههای کیفي که به طبقه بندی،شاخص و سنخ بندی دادهها

این پدیده اثرات زیانباری بر کانون خانواده دارد و موجب

اشاره دارد ،به کار ميرود.

تعارضات خانوادگي ميشود .تعارضات و تنشهای ناشي از

جامعه آماری شامل تماميزنان دارای تجربه پیمان شكني

پیمان شكني همسر باعث ميشود تا قربانیان واکنشهای

زناشویي از سوی همسر ساکن شهر تهران در بازه زماني -97

روانشناختي آسیب زایي را از خود نشان دهند(.)6

98بود .برای دسترسي به نمونهها از روش نمونه گیری هدفمند به

با بررسي فرهنگهای مختلف ميتوان دریافت که رابطه خارج

شیوه دردسترس استفاده گردید .معیارهای ورود به مطالعه

از ﭼهار ﭼوب زناشویي در هر فرهنگي ميتواند معنای متفاوت

عبارت بودند از :اذعان به تجربه پیمان شكني همسر در  5سال

و در نتیجه ،آثار متفاوتي داشته باشد .ازاین رو توجه به بافت
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گذشته ،ادامه زندگي مشترک،تمایل به همكاری در پژوهش و

فرعي بر اساس تجانس مفهومي به عنوان مضامین اصلي

داشتن رضایت آگاهانه.

سـازماندهي شـدند .جهت روشن سازی و رفع تناقﺾ ها در

تعداد نمونهها تا جایي تداوم یافت که به اشباع و کفایت رسید و

مقوله بندی ،فرایند بازگشت مكرر بـه مـتن انجـام شـد .در

بعد از مصاحبه با  17نفر اطالعات به اشباع رسید اما جهت

نهایت تجزیه و تحلیل اطالعات به شناسایي مضمون فرعي 6

اطمینان با  20نفر مصاحبه شد.

فردی ،مضمون فرعي  8تعاملي و زیرمقوله  6فرهنگي اجتماعي

در پژوهش حاضر برای جمع آوری دادهها از روش مصاحبه

مطابق جدول شماره  2منجر شد .

نیمه ساختار یافته استفاده گردید .مصاحبهها با این سوال کلي در

جدول-1اطالعات جمعیت شناختي

مورد تجربه بي وفایي واینكه "ﭼه عواملي باعث شد که این

سن خانم:

سن همسر:

میانگین3 .40

میانگین 3 .43

1

48

49

کارمند صدا و سیما

دهید؟ یا ميشود منظورتان را واضح تر بیان کنید؟" برای

2

50

52

تیمسار

3

51

57

وارد کننده لوازم خانگي

دستیابي به جزئیات و اطالعات غني تر استفاده گردید.

4

35

36

جواهر فروش

مصاحبهها منطبق با توضیحات ابزارپژوهش در زمینه سواالت

5

38

48

داروساز

6

32

37

جواهر فروش

ضبط و سپس روی کاغذ آورده شد .الزم به ذکر است که

7

45

48

وارد کننده تجهیزات پزشكي

8

28

33

ﭼشم پزشک

تالش گردید تا به ﭼهار معیارموثق بودن دادههای کیفي و تجزیه

9

37

38

آزاد(پروژههای نفتي)

و تحلیل آنها معرفي شده توسط لینكلن وگوبا( ،)9توجه شود.

10

34

37

آزاد(عینک فروشي)

معتبر بودن ،قابلیت اطمینان ،قابلیت تصدیق و قابلیت انتقال توجه

11

45

47

پزشک عمومي

12

45

44

مربي

رعایت شد :بیان هدف پژوهش برای شرکت کنندگان و کسب

13

30

40

پزشک

14

42

45

مدیر شرکت

رضایت آگاهانهی کتبي از آنها برای شرکت در پژوهش و نیز

15

38

42

آزاد(پوشاک)

ضبط یا رونوشت برداری از مصاحبههای آنها ،درج نكردن نام

16

33

37

مدیر فروش

شرکت کنندگان روی فایلها و متون پیاده شده ،رعایت اصل

17

36

39

آزاد(پوشاک)

18

25

28

وارد کننده لوازم پزشكي

19

52

54

مدیر شرکت واردات

20

62

55

آزاد(پارﭼه)

اتفاق بیفتد؟"و بقیه سواالت بر اساس روند مصاحبه و پاسخهای
شرکت کنند گان پرسیده شد و در طول آن در مواقع الزم ،از
سواات کاوشگرانه مانند"ميتوانید دراین باره بیشتر توضیح

اجرا گردید و محتوای جلسه با کسب اجازه از هر شرکت کننده

گردید .مالحظات اخالقي پژوهش که شاملاین موارد است،

رازداری و محرمانه ماندن اطالعات و نیز حق انصراف در همۀ
مراحل پژوهش (.)10

شغل همسر

نتایج
اطالعات جمعیت شناختي نیز در جدول شماره  1آمده است.
پس از حصول اشـباع نظـری داده هـا در فرایند مصاحبه ،کدهای

جدول -2مضامین شناسایي شده به عنوان دالیل موثر بر پیمان
شكني زناشویي

اولیه پس از هر مصاحبه پاالیش شد و با توجه به همخواني و

مضمون

سنخیت هر کد با سایر کدها ،ذیل یک مفهوم کلي تر با عنوان

هستهای

مضامین فرعي قـرار گرفـت .پـس از پاالیش مكرر ،مضامین

مضامین اصلي

مضامین فرعي

تحص

 -104مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
-1عزت نفس پایین

شب قبل از رفتن به سر کارش و هم بعد از کارش قبل از اومدن

-2تمایز یافتگي پایین

به خونه میره و به مادرش سر میزنه (خانم  37ساله ،مدت ازدواج

-3مسئولیت گریزی
زمینههای فردی
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-4سلطه گری و سلطه

 12سال)".

پذیری
-5مشكالت روانشناختي

-3مسئولیت گریزی

-6تجربههای آسیب زای

بسیاری از افراد مشارکت کننده مسئولیت گریزی مردان را یكي

کودکي

از عوامل پیمان شكني ذکر نمودند " .واال بیشتر اوقات ماموریت

اقدام به پیمان

-1رفتارهای تخریب

شكني در

گرانه(تهدید-تحقیر-
فحاشي)

مردان

-2ضعف حمایت گری

بود و من همیشه خودم مسئولیت سروسامان دادن زندگي رو
داشتم و واقعا اسمشاین بود که شوهر دارم ولي هیچ کاری بهم
نداشت (خانم  48ساله ،مدت ازدواج  27سال)".

متقابل
زمینههای تعاملي

-3ضعف صمیمیت زناشویي
-4ضعف در حل تعارض
-5کم رنگ بودن فعالیت و
اوقات مشترک

 -4سلطه گری و وسلطه پذیری
یكي دیگر از عوامل سلطه گری و سلطه پذیری عنوان شد.
"ازکسایي که تو اون باغ باهاش بودند من شنیدم که منو همیشه

-6مسائل و مشكالت جنسي

از خودش باالتر ميدونسته و اون زنه ازخودش پایینتر و اینم

-7پنهان کاری

دنبال قدرت بود و من همیشه ایراد ميگرفتم ازش که ﭼرا غذا

-8ضعیف بودن مرزهای

رو با دست ميخوری یا ﭼرا کفش کتوني رو با شلوار مردونه

زناشویي
-1تفاوت در جهان بیني
زمینههای فرهنگي

-2تفاوت در خانواده اصلي

اجتماعي

-3وابستگي به خانواده اصلي

ميپوشي واینم ازین ایرادهای من گریزون بود(خانم  51ساله،
مدت ازدواج  30سال)".

-4روابط دوستي گسترده

 -5مشكالت روانشناختي

-5نوع شغل

برخي از افراد به دلیل تجاربي که داشتنداین مورد را یكي از

زمینه فردی
 -1عزت نفس پایین
یكي از دالیل اقدام ساز به پیمان شكني پایین بودن عزت نفس
بیان شده است" .تو خونه همش هي ميگه ﭼكار کنیم یا هرجا
بریم و هرﭼي بخواد بگه همش از من ميپرسه و عزت نفس
نداشته و نداره( خانم  50ساله ،مدت ازدواج  32سال)".
-2تمایز یافتگي پایین
یكي از علل شكل گیری پیمان شكني در روابط تمایز یافتگي
پایین مطرح شد " .حسین کامال وابسته به مادرش است وخونه
مادرش با ما یک کوﭼه فاصله است و حسین هرروز صبح و

دیگر علتها ذکر نمودند " .قبول نداشت که مریضه و حالتهاشو
با ﭼندتا دکتر درمیون گذاشتم و همشون به من گفتند ک هاین
اختالل دوقطبي داره و زمانیكه و حتي داروهاشم گرفتم و 3-2
بارم تو غذاش ریختم و بهش دادم ولي از این کارم خوشم
نمیومد احساس ميکردم کار بدی دارم ميکنم و ول کردم
(خانم  35ساله ،مدت ازدواج 12سال)".
-6تجربه آسیب زای کودکي
طبق نظر برخي از خانمهای شرکت کننده تجارب آسیب زای
کودکي یكي از عوامل پیمان شكني ذکر گردید " .تو کودکي
فیلمهای پورن برادرای بزرگترش ميدیدن که روی آپارات

جواد خدادادی سنگده و ترگل فرجاد طهرانی
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ميدیدن و این تو کودکي کشف کرده دیده و دﭼار بلوغ

 -4ضعف در حل تعارض

زودرس شده بوده یا مثالً یک پسر خالهای داشته که اونا رشت

خانمهای شرکت کننده عدم حل تعارضات در زندگي زناشویي

زندگي ميکردند و برای سربازی میومده خونه اینا و خونه اینام

را یكي دیگر از عللها مطرح نمودند"اصال

توی سپهساالر بوده ازین خونههای دوسه طبقه که آشپزخونه

حل نميکردیم اونكه تا حرفي بهش ميزدم فوری شلوغش

پایینه سالنها باالست و پیچ در پیچ و این پسر خاله یكي دو دفعه

ميکرد و صداشو باال ميبرد و حق به جانب بر خورد ميکرد و

طبقه سوم بهش تعرض کرده واینم به کسي حرفي نزده و فقط 1

منم کوتاه نمیومدم (خانم  36ساله،مدت ازدواج  16سال)".

بار بمن گفت (خانم  38ساله،مدت ازدواج  17سال)".

-5کم رنگ بودن فعالیت و اوقات مشترک
از نظر اکثر خانمهای شرکت کننده نداشتن زمانها و فعالیتهای

زمینه تعاملی

مشترک نیز یكي از دیگر عوامل پیمان شكني مطرح شد" .

-1رفتارهای تخریب گرانه

خیلي مسافرتهای دسته جمعي رو دوست داشت اما وقتي

افراد شرکت کننده رفتارهای تخریب گرانه را یكي از عوامل

ميگفتم بیا تنها بریم استقبال نميکرد .مثال با دختر خاله من و

پیمان شكني ذکر کردند" شوهرم هي میگفت طالقت ميخوام

نامزدش یا دوستای خودش و نامزداشون دوست داشت (خانم

بدم من تورو نميخوام ولي من واقعا همهاینارو تحمل ميکردم

 38ساله،مدت ازدواج  17سال)".

و همش ميگفتم تو میخوای من نمیخوام و همش منو تحقیر

 -6مسائل و مشكالت جنسي

ميکرد که تو زبان بلد نیستي و تو اصال بدرد من نميخوری

طبق تجربیات خانمهای شكت کننده مشكالت جنسي هم یكي

ومنم فقط فاصله گرفته بودم (خانم  50ساله،مدت ازدواج 32

از عوامل پیمان شكني ميباشد " .خوب محمد خیلي میل جنسي

سال)".

باالیي داره و واقعا تواناییش باالست و از همون اول هم بمن

 -2ضعف حمایت گری متقابل

ميگفت تو خیلي بي حس و حالي تواین قضیه یكم راحت باش

یكي دیگر از عوامل شكل دهنده پیمان شكني ضعف حمایت

مثال ما زن و شوهریم (خانم  34ساله ،مدت ازدواج 8سال)".

گری متقابل عنوان گردید"موقعي که دید من بچه رو نمیندازم

-7پنهان کاری

گفت همه ﭼیزش پای خودت بمن ربطي نداره حتي بیمارستان

خانمها پنهان کاری را یكي از علل پیمان شكني دانستند " .وقتي

نیومد موقع تولد دخترم و من تنها خودم دخترم رو تا االن تک

آرمان ده سالش شد من فهمیدم که رفته و لولههاشو بسته که

تنها بزرگش کردم با وجودی که اسمشاینه که پدر داره (خانم

دیگه مشكلي پیش نیاد و من باردار نشم ﭼون من بچه دوست

 33ساله ،مدت ازدواج  13سال)".

داشتم و بعدا متوجه شدم خیلي ناراحت شدم که کاش بمن گفته

-3ضعف صمیمیت زناشویي

بودی نه که قاﭼاقي مثال من زنش بودم و باید منو در جریان

عدم یكرنگي و صمیمیت در رابطه زناشویي از دیگر عوامل

ميذاشت (خانم  38ساله ،مدت زمان ازدواج  18سال)".

پیمان شكني ميباشد"طالهای ازدواجمم گذاشتم تو بانک و

-8ضعیف بودن مرزهای زناشویي

بمن ميگفت بده بذارم گاو صندوق شرکت مثل مال مامانم

عدم حفظ حریم زناشویي در رابطه زناشویي یكي از عوامل

گفتم نه اصال گفت ﭼرا ؟بهم اعتماد نداری؟گفتم آره ندارم.

پیمان شكني محسوب ميگردد " .باباش بمن میگفت زیر ﭼادر

ﭼون واقعا بهش نداشتم و کافي بود بفهمه ،سریع ميخواست ازم

ﭼرا روسری صورتي پوشیدی جلب توجه ميکنه باید یک

پول بگیره و دیگه پولم بهم نده (خانم  37ساله،مدت ازدواج 12

روسری مشكي بپوشي ولي من واقعا ازین عقاید و باورهاشون

سال).

که دخالت محسوب ميشد خسته شده بودم و شوهرمم یک
کالم نميگفتاین خانم همسر منه من دوست داماینجوری باشه

 -106مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

خرداد-تیر  ،99شماره  ،2ویژه روانشناسي ،سال 63

و همش اجازه ميداد در مشائل خصوصي ما وارد بشن و نظر

 -4روابط دوستي گسترده

بدن(خانم  25ساله،مدت ازدواج  3سال)".

بر طبق تجربیات و آسیبهای وارده به خانمهای شرکت کننده
روابط متعدد دوستي را یكي دیگر از عوامل پیمان شكني ذکر

زمینه فرهنگی اجتماعی

کردند " .یک دوستي به اسم ح .ص داشت واین آقا ازینایي بود

-1تفاوت در جهان بیني

که برای پول درآوردن همه کاری ميکرد حتي آدمم ميکشت

بر طبق نظر اکثر خانمهای شرکت کننده تفاوت در دیدگاهها

و مواد ميفروخت و همه کار ميکرد و کارشاین بوده که برای

یكي از عوامل پیمان شكني ميباشد " .من هم خودم حجاب

دوستاش که هر هفته با هم میرفتن باغ خانم جور میكرد و موادم

دارم ولي ﭼادری نیستم واینها خیلي دلشون ميخواست که من

مصرف ميکردند(خانم  51ساله ،مدت ازدواج  30سال)".

ﭼادری بشم اما واقعا من اعتقاد خودمو داشتم و مطابق باور
خانوادم حرکت ميکردم و اصال ﭼادر رو دوست نداشتم و

 -5نوع شغل

حسن هم اوائل خیلي اصرار داشت اما من نپذیرفتم .حسن حتي

برخي از شرکت کنندگان نوع شغل را یكي از علل پیمان شكني

اهل شنیدن موسیقيهای خارج از عرف نیست و فقط

بیان کردند " .وقتي که ما ازدواج کردیم تخصص قبول شده

موسیقيهایي که از تلویزیون پخش میشه رو گوش ميده ولي

بودو همش دنبال شیفت و درس بود و ما خیلي اوقات ماهي 3-2

من صدای ﭼندتااز خوانندههای ونور رو گوش میدم (خانم

بار همو ميدیدیم و منم اکثر زمانهامو با خانوادم میگذروندم و

38ساله ،مدت ازدواج  18سال)".

اصال با من نبود همش در گیر کشیک و کارش بود(خانم 30
ساله ،مدت ازدواج  12سال)".

-2تفاوت در خانواده اصلي
عدم مشابهت در فرهنگهای خانوادههای اصلي یكي از عوامل

بحث و نتیجه گیری

دیگر پیمان شكني عنوان گردید " .ما سنخیتي با هم نداشتیم

دالیل فردی بر اساس اذعان مصاحبه کنندهها ،عوامل شكل

یعنياینكه کامال خونواده اون با ما فرق ميکردند هیچ وجه

دهنده مردان به پیمان شكني عبارت بودند از:

مشتری نداشتیم  .میدوني من مادرم و پدرم فرهنگي هستند

 -1عزت نفس پایین

ولياینا کاسبي توکارشون بود .شاید اگر من یک خانم

عزت نفس یک فاکتور مهم در رشد و حفظ سالمت روان

آرایشگری بودم و موفق خیلي از نظرشون دلچسب بود تااینكه

است .عزت نفس مرحلهای است که افراد خود را ارزیابي کرده

تو خط درس( .خانم  38ساله ،مدت ازدواج  17سال)".

و ميپذیرند،در نتیجه به احساس خود ارزشي ميرسند.)11( .
-2تمایز یافتگي پایین

-3وابستگي به خانواده اصلي

بوئن معتقد است کهاین افراد انعطاف کمتری دارند و احتماال در

وابسته بودن به خانواده اصلي یكي از عللهای پیمان شكني

برابر اضطراب مزمن زناشویي آسیب پذیر ترند و توانایي استفاده

ميباشد " .حمید فقط با مادرش ارتباط خاصي داشت و

از راه حل منطقي برای حل مشكالت زندگي را ندارند و در

هیچوقت حاضر نبود اشتباهاتشو ببینه و هرروزم با هم تلفني با هم

مجموع اضطرابهای پیش آمده از تمایز یافتگي پایین در

صحبت ميکردند و اگر خواستهای هم داشت به پسراش

همسران باعثایجاد اختالف و بحرانهای بسیار در زندگي

ميگفت که اونا از طریق باباشون براش برآورده کنند(خانم 45

زناشویي آنان ميگردد (.)12

ساله ،مدت ازدواج  17سال)".

جواد خدادادی سنگده و ترگل فرجاد طهرانی
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 -3مسئولیت گریزی :مسئولیت پذیری یكي از ویژگيهای

-3ضعف صمیمیت زناشویي :عدم ارضای صمیمیت موجب

شخصیتي هر فرد در رابطه زناشویي است که در موفقیت رابطه

افزایش تعارضات و کاهش صمیمیت در زناشویي و بروز

نقش بسزایي دارد و یک الزام و تعهد دروني برای انجام همه

مشكالت عاطفي و رواني ميگردد(.)20

فعالیتهایي است که فرد بر عهده ميگیرد.)13( .

 -4ضعف در حل تعارض:تعارض رایجترین مشكل در روابط

 -4سلطه گری :فرد سلطه گر اساسا ضعیف ،وابسته و ناامن است

زوجین است که کیفیت زندگي زناشویي را به صوت منفي

واین شیوه را در زندگي زناشویي خود پیاده نموده تا حیات

تحت تاثیر قرار ميدهد و خانواده را دﭼار آسیب ميکند(.)21

واقعي اش مخفي بماند و خود و همنوعانشان را به سطح اشیا

-5کمرنگ بودن فعالیت و اوقات مشترک:فعالیت مشترک با

تنزل داده تا بتواند بر آنها مسلط شود واین مساله برای خانواده

همسر در افزایش نشاط زناشویي و فراهم کردن شرایط مناسب

وزندگي زناشویي آسیب زا ميباشد (.)14

در راستای افزایش فعالیتهای اشتراکي به پایداری خانواده

 -سلطه پذیری :فرد سلطه پذیر از توانایي واندیشه خود استفاده

کمک ميکند.)22( .

نكرده و بدون فكر تماميامور زندگي را بدست همسر خود

 -6مسائل و مشكالت جنسي:یكي از مهمترین عوامل موثر بر

ميسپارد و از فرمایشات او اطاعت ميکند و برروی احساسات

رضایت زناشویي و رضایت از زندگي ،روابط جنسي رضایت

خود سرپوش ميگذارد و خواستههای خود را مطرح نميکند

بخش است و رضایت بخش نبودن آن ،منجر به بروز مشكالت

زیرا تنها به خواستهای دیگری توجه دارد و احساس بي

شدیدتر و از هم گسستگي زندگي زناشویي ميشود(.)23

کفایتي ميکنند (.)15

-7پنهان کاری:پنهان کاری از جمله اشتباهاتي است که ميتواند

-5مشكالت روانشناختي :بین میزان رضایت زناشویي و سالمت

تاثیری بسیار مخرب بر سالمت زندگي مشترک داشته باشد و

روان رابطه وجود دارد و فشارهای زناشویي با آسیبها و

سبب بي اعتمادی و از بین رفتن صمیمیت ميشود (.)24

اختالالت رواني در ارتباط است و باعث شكل گیری

 -8ضعیف بودن مرزهای زناشویي :بدون داشتن مرز رابطه

آسیبهای زناشویي ميگردد(.)16

سطحي و ،ظاهری و بدون سمت و جهت خواهد بود(.)24

-6تجربههای آسیب زای کودکي:آسیبهای دوران کودکي

دالیل فرهنگي اجتماعي بر اساس اذعان مصاحبه کنندهها،

برروی باورها،دیدگاهها و برخي ویژگيهای شخصیتي زوج اثر

عوامل شكل دهنده مردان به پیمان شكني عبارت بودند از-1 :

ميگذارد و شكل گیری ﭼرخه تعاملي منفي و آسیب زا را

تفاوت در جهان بیني:یكي از عواملي که تاثیر بسیاری در متشنج

تقویت مينماید (.)17

کردن فضای خانواده دارد و باعث بروز بسیاری از درگیریها و

دالیل تعاملي بر اساس اذعان مصاحبه کنندهها ،عوامل شكل

تلخيهای زندگي ميشود ،اختالف در جهان بیني زوج ميباشد

دهنده مردان به پیمان شكني عبارت بودند از:

و متاسفانه زمینه را برای بیراهه رفتن افراد در خارج از

-1رفتارهای تخریب گرانه  :اگر زن و شوهری در رابطه

ﭼهارﭼوب خانواده فراهم ميسازد(.)25

زناشویياین رفتارهای تخریب گرانه را انتخاب کنند.)18( ،

-2تفاوت در خانواده اصلي :اگر در خانوادههای اصلي تفاوت

-2ضعف حمایت گری متقابل:دریافت حمایت از جانب همسر

وجود داشته باشد پیامدهایي مانند نگراني همسران ،ظهور و بروز

به هنگام مواجه شدن با اتفاقات استرس زا به کارایي رابطه

عالئم افسردگي و آسیبهای عمیقي بر بستر خانواده وارد

زوجي کمک ميکند و زماني که حمایت همسر به حساب

ميسازد(.)26

آورده نشود حمایت سایر افراد نقشي در پیش بیني سالمتي و

-3وابستگي به خانواده اصلي:معموال فرد وابسته به خانواده دﭼار

درماندگي فردایفا ميکند(.)19

استرس و اضطراب ميشود و قدرت تصمیم گیری ندارد
وشكاف عمیقي بر رابطه زناشویي وارد ميشود (.)22

63  سال، ویژه روانشناسي،2  شماره،99 تیر-خرداد

 مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد-108

 از عوامل مهم در رضایت زناشویي عوامل: نوع شغل-5

شبكههای اجتماعي دوستان از منابع:روابط دوستي گسترده-4

اجتماعي و اقتصادی مانند نوع شغل ميباشد و برخي مشاغل بر

 افرادبا نگرشهای مختلفي که از طریق.مهم نفوذ اجتماعي است

کیفیت و رضایت زناشویي تاثیر منفي دارند و بر جنبههای

 ميتوانند در جهت حفط رابطه زناشویي،دوستان کسب ميکنند

.)30(مختلف زندگي زناشویي ضربه وارد سازد

باشند یااینكه افراد را به روابط آزاد خارج از ﭼهارﭼوب زندگي
.)27(زناشویي سوق دهد
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Abstract
Introduction: Betrayal for whatever reason, engaging in these relationships
at different levels, may have undesirable effects on marriage. Accordingly,

1

the present study identifies the factors affecting men's transgression from a
women's perspective.
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Methods: For this purpose, 20 women with experience of spouse infidelity
were selected through purposive sampling method and in-depth semistructured interviews were studied during a 12 month period. , Collected,
recorded, coded, and subdivided into main and sub-themes. Results from
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coding analysis of interviews It led to the identification of 3 main themes
including individual, interactive, social and cultural contexts and 19 subthemes (6 individual themes, 8 interactive themes, and 5 social cultural
themes).
Results: Findings indicate factors such as low self-esteem, low
differentiation, responsibility. Avoidance, Dominance and Dominance,
Psychological Problems, Childhood Traumatic Experiences Among
Individual Reasons; Destructive Behaviors, Lack of Mutual Support, Lack
of Marital Intimacy, Conflict Resilience, Poor Activity and Common Time,
Problems and Problems Sex, secrecy, weak marital boundaries, interactive
factors and differences in worldview, differences in family Salinity, family
affiliation, broad friendships, type of job were identified as social factors in
the field of men's marital breakdown from the women's point of view.
Condusions: The results indicated that factors in personal, couple and social
cultural domains were harmful factors in formation. They are widespread
and marital breakdowns. Therefore, the need to pay more attention to these
factors identified in marriage can partially prevent the formation of marital
breakdowns.
Key words: Marital Infidelity, Contracting Factors, Women.

